SALUT GLOBAL AL SERVEI DEL DESENVOLUPAMENT
HUMÀ
L’expressió “salut global” s’ha estat postulant des de la dècada de 1990 per
reconceptualitzar la salut internacional. L’any 1997, l’Institut de Medicina, un dels
"think-tanks" integrants de la prestigiosa Acadèmia Nacional de Ciències nordamericana, va incloure programàticament sota aquesta expressió aquells
«problemes, temes i preocupacions de salut que transcendeixen les fronteres
nacionals, poden veure’s influïts per circumstàncies o experiències d’altres països, i
s’afronten millor mitjançant accions i solucions cooperatives».1
Posteriorment, s’han perfilat els següents trets diferencials de la salut global pel
que fa a la salut internacional: l’èmfasi posat en aquells problemes que causen una
càrrega de malaltia més gran, específicament (encara que no només) les anomenades
malalties infeccioses emergents i reemergents; el seu interès per abordar aquests
problemes des d’una perspectiva holística i recorrent a estratègies inter i
multidisciplinàries; la seva preocupació per què les seves intervencions es basin en
la participació de les poblacions concernides i serveixin no solament per prevenir i
tractar les malalties, sinó també per generar ambients i comunitats saludables; i la
seva atenció prioritària a aquells aspectes relacionats amb valors tals com l’equitat i
el respecte als drets humans.
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Actualment, els estudis de salut global es focalitzen en determinants
transnacionals de salut tals com els fluxos migratoris, el canvi climàtic, la
seguretat alimentària i nutricional, la distribució dels recursos per al
desenvolupament, les conseqüències del creixement accelerat de la població urbana,
o els conflictes armats i altres manifestacions de violència.2

Per tot això, la salut global s’està conformant com un instrument estratègic crucial contra les desigualtat socials, al servei de la
seguretat i el desenvolupament humans com també de la sostenibilitat del planeta.
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