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Cinc anys despres de la introduccio de la t.cr•spect_va antropologica

en la formaci6 dels professionals de la salut en el marc de la Univer-

sitat d'Alacant, s'analitzen els resultats i es fa una valoracio de In

experiencia pedagogica tant en el curriculum preclinic com en el pro-

piament clinic. Els grans trets quc caracterizzen aqucst treball poder

sintetitzar-se en:

1.Ratificar-nos en l'interes i la pertinencia de l'ensenyament de In

antropologia per a les professions sanitaries com una contribucio im-

portant en l'orientacio d'ur, curriculum equilibrat i capac d'integrar

les ciencies sociosanitaries tot i considerant aquestes un component -

fona:-icntal ^n la formacio de professionals responsables, orientats cap

uns serveis centrats en la salut i en l'atencio primaria, critics, cien

tics i solidaris.

2.Establir una gradacio en l'ensenyament de la antropologia medica a

tot lo llarg del pla d'estudis des de els nivells basics i fonamentals

fins l'aplicacio clinica en els darrers anys.

3.L'ensenyament dels professionals d'infermeria necessita, aixi mateix,

la perspectiva antropologica per obrir els

vament "biologicista" i que deu centrar-se

relacionades amb les xarxes de recolzament

cialment l'Ambit familiar i domestic.

4.El tipus de professional que es desitja

rir, no un ensenyament perfectament reglat

horitzons d'un model excessi

principalment en questions

social de la malaltia,

fa que siga mes oportu

i sistematitzat, ninb

espe

ofe-

una -

pedagogia centrada en una serie de problemes clau en la vida diaria i

amb relacio amb la salut i la malaltia; utilitzant per a aixo metodes

i tecniques que van des del treball de camp als estudis de"casos" i dis

cutint les implicacions practiques de les discrepancies existents entre

els models explicatius dels professionals sanitaris front als dels pa-

cier,ts.


