
Barcelona, 15 de juny 2018
Sala formació - CAP Raval Nord (RN) 
C/ Torres i Amat núm 8  Barcelona

Inscripcions
Per confirmar la teva inscripció envia un correu 
electrònic a:
hpuerto@catsalut.cat amb el tema: 
El Shabú a Ciutat Vella. 
(Places limitades)

El Shabú a Ciutat Vella.

Una visió de 360 graus.



Justificació i objectius de la 
Sessió

11:30

Sofia Ferré, Directora dels Sectors Sanitaris Ciutat 
Vella i Sant Martí l de l'ÀIS Barcelona Litoral Mar 

11:35

12:00

12:30 

13:30

El shabú és una metamfetamina emergent a Europa i 
s’ha detectat consum creixent sobretot en comunitats 
del Sudest asiàtic.

A Ciutat Vella viu la meitat de la població filipina 
(4.604 habitants) de Barcelona, i al Raval se'n 
concentra la comunitat més important de Catalunya. 
En els últims anys, els serveis sanitaris i socials de 
Ciutat Vella veuen aflorar les conseqüències  del 
consum d’aquesta substància en població filipina.

A causa de les característiques culturals d’aquesta 
població la detecció del consum de shabú és difícil, 
fins i tot patint conseqüències greus  costa reconèixer 
el seu consum,fet que en dificulta el tractament.

Creiem molt important el treball integral entre els 
diferents serveis que atenen aquesta població: tant 
sanitaris, com els socials i els actius de la comunitat.

L'objectiu principal d'aquesta trobada és sensibilitzar 
als diferents professionals sanitaris sobre el consum 
de metamfetamina en la població filipina, augmentar 
la seva detecció i diagnòstic i establir vincles entre els 
diferents col·lectius professionals pet tal de millorar 
l'abordatge del consum del shabú.

La sessió va dirigida a professionals dels serveis 
sanitaris de Ciutat Vella.

El Shabú a Ciutat Vella. Una visió de 360 graus.

Benvinguda
Mireia Boixadera i Vendrell, Directora Operativa 
del Servei d’Atenció Primària Litoral. Gerència 
Territorial de Barcelona 
Descripció del shabú 
Característiques de la substància, mode de consum, 
hàbits de consum i els seus efectes, signes d'alerta, 
sobredosi, accessibilitat a la droga.
Vicente Martinez (Psiquiatra CAS  Lluis Companys) 
Sandra Santuré (Resident CAP RN)
Característiques de la comunitat filipina 
resident a Ciutat Vella. 
Una aproximació etnogràfica
Fe Alma(Equip d'Atenció i Medicació Intercultural 
Sociosanitaria EMISS)
Jossie Rocafort (EAMISS)
La visió al sistema sanitari: al CAP, CUAP, 
ASSIR, CAS, Hospital
Quins casos hem vist en aquests anys?  Què ha 
funcionat i què no ha funcionat.
Moderadora: Ana Romagosa (Directora EAP RN) 
Cas 1:Afectació en població adulta Sandra Santuré 
(Resident CAP RN), Núria Ribas (Cardiòloga H Mar).
Cas 2 i 3: Afectació en dones embarassades i nens.  
Maria Àngels Lopez Vilchez (Cap de Servei Pediatria H 
Mar).
Cas 4: Tractament al CAS i pacient ingressat a 
Patologia Dual  Rosa Sauras i Lina Oviedo 
(Psiquiatres de l'equip d'adiccions Parc de     Salut Mar) 
Què podem millorar en l’atenció als pacients 
consumidos de shabú?
Moderadora: Marta Cabanas (Tècnica AIS Barcelona 
Litoral Mar)
Fe Alma (EAMISS)
Dra Ana Romagosa (Directora EAP RN)
Vicente Martinez (Psiquiatra CAS  Lluis Companys)

14:00
Cloenda
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11:20 Acreditació




