CONSELL MUNICIPAL DE SALUT
ACTA DE REUNIO
CONSELL MUNICIPAL DE SALUT

Núm. 3/2018 sessió ordinària
Dia:
07 DE NOVEMBRE DE 2018
Hora : de 17.00 h fins 19. 20 h.
Lloc: Aula Polivalent de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones.
Assistents:
Representants Consell:
Agència de Salut Pública de Catalunya
Associació d’intervenció en drogodependències d’Egara – AIDE
Associació "Todos contra la Histiocitosis"
Associació Cors Lluitadors de Duchenne
Associació “Sueño de Aarón”
Associació TEAcció
Associació de Musicoteràpia i Psicoteràpies
Associació Vallès Amics per la Neurologia- AVAN
Associació ACAF
Centre Universitari de la Visió
Club social Egara/ FSMC
Col·legi oficial d’infermeres i infermers de Bcn delegació Terrassa
Col·legi oficial de farmacèutics de Barcelona - delegació Terrassa
Consorci Sanitari de Terrassa
Federació d’Associació de Veïns de Terrassa
Grup municipal C’s
Grup municipal PSC
Grup municipal TEC
Institut Català de la Salut
Mútua Terrassa
ONCOLLIGA
Plataforma defensa sanitat pública (PDSP)
Servei català de la salut (Catsalut)
Sindicatura de Greuges
Servei Municipal de Salut i comunitat
Presidenta CMS
Secretària CMS

Sr. Joan M. de Miquel
Sr. Pep Pitart
Sra. Mònica Polo
Sr. Rafa Morante
Srta. Mireia Gonzalez
Sr. Jose?
Sra. Rosa Martin
Sra. Paola Lazo
Sr. Ramon Costa
Sra. Cristina Valverde
Sra. Núria Tomàs
Sra. Raquel Cortés
Sra. Eulàlia Torres
Sra. Elena Serra
Sra. Núria Pagès
Sr. Jaume Pavia
Sr. Alberto Sánchez
Sra. Àfrica Serena
Sra. Mercedes Garcia
Sra. Montserrat Nozal
Sra. Laura Pavón
Sr. Juan Guerrero
Sra. Laura Ferrer
Sr. Carles Picó
Sra. Araceli Gonzalez
Sra. Isabel Marqués
Sr. Albert Moncada
Sra. Eva Candela
Sra. Montse Martin

S’excusen:
Sr. Eugeni Coll - Associació de malalts de ronyó – ADER
Sr. Oriol Capelles i Sra. Montse Hernández - Taula de Capacitats Diverses
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ORDRE DEL DIA
1. Aprovació acta reunió anterior:
No s’han rebut esmenes i es dona per aprovada l’acta de la reunió anterior
(04/07/2018).
2. Informe d’indicadors de la Salut Pública Local
El Sr. Jesús Oliván, cap de la secció d’Informació i Anàlisi del Servei de Salut Pública de
la Diputació de Barcelona, fa la presentació del darrer informe d’indicadors de Salut
Local (2017).
Des de fa uns anys la Diputació de Barcelona ha estat treballant per poder oferir als
municipis la possibilitat de disposar de forma regular una sèrie d’indicadors de salut
d’una manera ordenada, sistemàtica i accessible als municipis de Barcelona.
La informació que podem consultar es refereix a la totalitat del municipi, i ara per ara
no ens és possible poder tenir aquests indicadors a una escala territorial més petita,
com per exemple el districte, o l’Àrea Bàsica de Salut. En una ciutat de la magnitud de
Terrassa seria molt interessant, ja que ajudaria a perfilar millor les necessitats en funció
del territori. Tot i així, és una eina de gran valor.
La informació procedeix de les dades de l’administració local i en base aquesta
s’elabora una informació descriptiva que permet fer una aproximació a l’estat de salut
del municipi amb la finalitat d’ajudar a la planificació i la intervenció. Els ítems que
s’analitzen són: La demografia, la salut reproductiva,la mortalitat, la morbiditat atesa i
els accidents de trànsit. (presentació en arxiu adjunt)
3. Espai entitats: presentació d’entitats malalties minoritàries
En aquesta ocasió les entitats convidades a presentar-se són les 3 entitats de malalties
minoritàries que treballen de manera conjunta sota el nom de “UNIDOS POR ELLOS”:
Todos contra la histiocitosis, Cors lluitadors de Duchenne i el Sueño de Aaron.
Una malaltia minoritària és una malaltia greu, poc freqüent, habitualment
degenerativa, que afecta a un nombre reduït de persones i que tenen una gran
repercussió per a tota la família.
La Sra. Mónica Polo de “Todos contra la histiocitosis” és l’encarregada de presentar
cada una de les entitats, que tenen com a objectiu principal recaptar fons per
impulsar la recerca i el coneixement per avançar en el tractament de la malaltia en
qüestió:
-

-

Cors lluitadors de Duchenne: la impulsora d’aquesta entitat ha estat l’Anna mare
d’Oriol, nen afectat per la distròfia muscular de Duchenne. Malaltia
neurodegenerativa que provoca una pèrdua progressiva de la funció dels músculs
provocant que els afectats perdin la seva independència. Actualment no té cura,
però s'està investigant. Concretament l’associació col·labora amb l’hospital de
Sant Joan de Déu.
“El Sueño de Aarón”: és una associació creada pels pares d’Aarón, un nen amb
atrofia muscular espinal de tipus 2 (AME), malaltia neuromuscular hereditaria, de
carácter genètic, que es manifiesta por una pèrdua progresiva de la força
muscular, degut a l’afectació de les neurones motores de la médula espinal. No te
cura i recapten fons per arribar a tenir un tractament curatiu i guanyar en qualitat
de vida.
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-

“Todos contra la histiocitosis”: es va crear amb la unió de les famílies de Max i Aleix,
dos nens afectats d’histiocitosis. Malaltia que afecta bàsicament als infants. Són
provocades per l'activació anormal i molt intensa d'uns glòbuls blancs molt
específics, poden afectar qualsevol òrgan del cos i, en els casos més greus,
precisen tractaments amb quimioteràpia i, fins i tot, trasplantaments. Només la
recerca permet avançar en el coneixement d'aquestes malalties i oferir nous
tractaments als nens i nenes que les pateixen. Les donacions que recullen a través
dels actes solidaris i altres les donen per a les línies d’investigació que es porta a
terme en l’hospital de Sant Joan de Déu.

D’altra banda també presenten el projecte comú les 3 entitats millorar l’espai de la
planta pediàtrica de l’Hospital de Terrassa (CST). (presentació en arxiu adjunt)
Per concloure, les 3 entitats fan la petició de que des de l’ajuntament es faci la difusió
dels actes que realitzen tan als membres del consell com a d’altres entitats.
Finalment, el Sr, Moncada comenta que a Terrassa hi han d’altres entitats de malalties
minoritàries i per donar visibilitat a aquets tema proposa presentar en un altre plenari
del consell el Pla director de Malalties Minoritàries.

4. Situació de les llistes d’espera a la ciutat
La presidenta del consell manifesta la preocupació que hi ha entorn aquest tema, per
aquest motiu s’han fet diferents reunions tan a nivell del grup de treball d’accessibilitat,
com darrerament de trobades específiques entre el proveïdors, plataforma i
ajuntament.
El fet de posar aquest punt en l’ordre del dia ha estat per la petició concreta de la
Plataforma DSP i el grup municipal TEC, als que emplaça a que expliquin el motiu de la
seva demanda.
PDSP: valora positivament les reunions realitzades amb els implicats per començar a
cercar solucions a les dades tan greus de llistes d’espera. Exposa els 2 temes importants
sobre el que s’ha de reflexionar: les dades tan negatives a nivell de llista d’espera i la
situació del personal d’infermeria, treball poc reconegut i amb sobrecarrega
assistencial. Segons estudi d’Unió Europea la ràtio òptima és 1 infermera/infermer cada
6 pacients i a Terrassa tripliquem la mitjana. Posa l’exemple de Mútua Terrassa en el
que hi ha 1 infer. per cada 18 pacients.
Des dels proveïdors sanitaris, es puntualitza que aquesta dada no és correcta, a HMT la
ràtio és de 1 inf. cada 11 pacients i des del CST és diu que la ràtio es variable segons
cada planta o especialitat i que és de 10 a 14 pacients per un professional
d’infermeria. A més des de Mútua s’afegeix la importància del paper que el personal
de infermeria té i tindrà en un futur proper en la salut comunitària, el gran canvi en
l’atenció primària a través de projectes com el de la prescripció social, seguiment del
pacient crònic, l’atenció domiciliària..etc. En aquest sentit des de la TEC s’apunta que
el problema d’infermeria, es voler fer tota aquesta feina amb els mateixos recursos.
Sobre les dades de les llistes d’espera, Mútua manifesta que algunes de les dades
publicades no són correctes i actualment estan fent un treball de depuració per
obtenir les dades reals i per un altre banda estan potenciant altres mecanismes per
contribuir a millorar l’accessibilitat i a baixar les llistes d’espera.
Diverses intervencions posen en dubte que s’estigui millorant les dades de les llistes
d’espera i des del Catsalut s’explica que a la darrera reunió del grup de treball
d’accessibilitat, que va ser al juliol, es van presentar les dades llistes d’espera, que es
va reconèixer que aquestes no eren bones, que es posarien en marxa un seguit de
mesures per millorar-les i que el resultats no són immediats sinó que es veuran més
endavant. No acaben d’entendre quin és l’objectiu de tractar-ho avui, quan és un
tema que s’està treballant en el grup.
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La TEC exposa que han proposat aquest tema primer per que és un problema del que
fa molt de temps que es parla en aquest consell, gairebé des de les primeres reunions i
com que a la reunió del passat plenari, tal i com consta en l’acta en el punt
d’informació del GT d’accessibilitat “La presidenta, conclou que des del consell si es
creu necessari es pot elevar alguna proposta de millora a junta de portaveus i després
portar-ho al ple”, van veure que seria oportú reflexionar sobre el mateix per si sorgís
alguna proposta, però que desconeixien les reunions que s’han fet darrerament i per
tan volen tenir aquesta informació. D’altra banda li sorprèn que ara es digui que les
dades no són correctes i que els números són més baixos, quan actualment des de
l’atenció primària es dona visita per al metge de capçalera a un mes i mig.
En definitiva l’objectiu d’avui és compartir-ho amb tots el membres del consell i
reflexionar sobre les dades de les llistes d’espera i continuar treballant per aconseguir
un nivell sanitari adequat a la població que s’ha d’atendre.
5. Informacions Presidència
Es donen les següents informacions
•
•
•

El programa d’activitats de la Setmana Sense Alcohol al voltant del Dia
Mundial Sense Alcohol.
Es comunica que la data de celebració de la Fira d’entitats de Salut i
del Dia Mundial de la salut 2019 serà el 6 d’abril a la Plaça Vella
Calendari de reunions plenàries per al 2019: un total de 3 en horari de
tarda (17 a 19 hores):
6 de març
26 de juny
6 de novembre

Conclusions i acords:
1. Difusió dels actes que realitzen “UNIDOS POR ELLOS”, des de la bústia del
Consell.
2. En un proper plenari es presentarà el pla director de malalties minoritàries.
3. La data i lloc de la fira d’entitats i Dia mundial de la salut 2019: 6 d’abril a la
plaça vella.
4. La propera reunió plenària: 6 de Març a les 17 hores a l’Aula Polivalent, de
l’Edifici Glòries.

La secretària
Terrassa, Novembre del 2017

