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L’any 2018 es va constituir el Grup de treball Nens sense Fronteres, el grup de treball 
cerca trobar solucions i tractar adequadament tant mèdic, com psicològic com 
socialment a nens amb situació de vulnerabilitat pel seu origen, situació actual, 
patologia poc freqüent  
 
La primera reunió del grup va ser el mes de Maig de 2018, en aquella primera reunió en 
la que van assistir 11 persones es va fer una presentació dels temes mes rellevants per 
la infància i l’adolescència  desprotegida  
El Dr Antoni Soriano va parlar de la Patologia Importada mes freqüent 
La Dra María Espiau va parlar dels problemes  psicològics dels nens immigrants/refugiats 
La Dra Victoria Fumadó va parlar dels nens refugiats en els camps refugiats de Grècia  
 
La primera setmana de Juliol 2018 es va fer una reunió amb l’assistència de 21 
professionals a on es va discutir quins serien els temes mes rellevants per fer 
investigació entre tots els centres que participaven en la reunió, un dels temes que va 
sorgir es l’estudi de paràsits en els nens immigrants i com millorar la rentabilitat de les 
proves  i quin seria el grup diana d’estudi.  
 
Curs 2018-2019  
 
Durant el curs 2018-2019 s’han celebrat cinc reunions, que detallo seguidament:  
 

1. 25 de Setembre de 2018, la Dra Esther Camprodón psicòloga clínica va presentar 
metodologia de com detectar patologia psicològica i/o psiquiàtrica en el nen 
immigrant i quines eines som mes adequades fer servir i quan derivar al 
especialistes. Van assistir 9 persones 

 
2. 27 de Novembre de 2018, La Dra Grisel Vilagrasa va presentar una sessió de 

Patologia importada sobre el virus de Mayaro . Van assistir 8 persones  
 
3. 29 de Gener de 2019, El Dr Iñaki Alegría va fer una presentació sobre dades de 

la morbi-mortalitat infantil a Gambo (Etiòpia) Van assistir  10 persones 
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4. 26 de Març de 2019, La Dra María Mendez va presentar dades sobre el protocol 
aplicat en els centres de MENAS en el Maresme, en la mateixa sessió la Dra María 
Espiau va presentar el protocol d’atenció als MENAS. Van assistir 11 persones   

 
5. 28 de Maig de 2019, aquesta reunió encara no s’ha celebrat, però tractarà dels 

Drets dels Nens i la seva vulneració. ¿Què es pot fer des de una Societat de 
Pediatría?   
 

 
 
 
Objectius assolits:   
 

1. Revisió del protocol del Immigrant i els MENAS, consens entre els diferents 
protocols. Criteris de derivació a centres especialitzats  

2. S’han establerts bases per poder iniciar estudis multicèntrics en relació a la 
patologia del nen Immigrant: Paràsits intestinals 

3. El grup de treball es va reunir amb representants de l’ASPB per 
parlar/assessorar dels problemes de fer el cribratge als MENA a centres 
d’acollida (TSI, què cribrar...) 

 
 
 
Reptes:  
 

1. Millorar la relació amb altres grups de treballs en els que tenim punts en comú e 
intentar un cop l’any fer sessions conjuntes 

2. Divulgar mes la informació des de la Societat  
3. Aconseguir ser un grup de pressió per millorar els drets dels infants i els 

adolescents 
 
Calendari curs 2019-2020 
 
Dimarts,  1 d’Octubre a les 19h 
Dimarts, 26 de Novembre a les 19h 
Dimarts, 28 de Gener a les 19h 
Dimarts, 24 de Març a les 19h 
Dimarts, 26 de Maig a les 19h   


