Direcció de Serveis a les Persones i al Territori– Districte de
Sant Andreu
c/ Segadors, 2 4a planta
08030 Barcelona
www.bcn.cat/santandreu

ACTA DEL CONSELL DE SALUT DE DISTRICTE
Data i lloc: 17 d’Abril a la sala Andreu Cortines a la Seu del Districte (Pl. Orfila).
Assistents:
Blanca Port

Consellera de Salut

Rosamaria Serrasolsas

Directora dels sectors sanitaris Barcelona HortaGuinardó, Nou Barris i Sant Andreu, CSB.

Joana Bonaterra

Secretària

Lucia Artazcoz

Agència Salut Pública de Barcelona

Antonio Ibáñez

AVV La Sagrera

Maria Guardia

AVV Sant Andreu

Carles Blanch

AVV Nord Tramuntana

Marcos Rodríguez

Conseller Municipal Ciutadans

Mercè Rius

Coordinadora farmàcies St. Andreu

Josep Mª Planas

Delegat farmacèutics 9I

Carme Sanz Subirana

EAP Sant Andreu 9H

Isabel Casanova

EAP Casernes 9I

Roger Mestre

Conseller Municipal PDECAT

Miquel Àngel Viciana

Hospital St.Pau

Iván Marzá

GM PSC-CP

Carlos Rodríguez Escuredo

Conseller Municipal ERC

Carme Nebot

SAP Muntanya

Toni López Ruiz

SAP Muntanya

Dr. Pedro Roy

Director Metge Hospital Mare de Déu de la Mercè

Cèlia Mareca

Nueropsicològa Hospital Mare de Déu de la Mercè

S’excusa:
Josep Parés

Fund. Vidal i Barraquer
1

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori– Districte de
Sant Andreu
c/ Segadors, 2 4a planta
08030 Barcelona
www.bcn.cat/santandreu

Carmen Santana

Consellera Municipal PP

Núria Calzada

Agència Salut pública de BCN

Cristina Boté

Directora CAP i CAC Sant Andreu 9h

Ordre del dia:

1. Comissió de Salut del Districte (Entitats veïnals), a càrrec d’un representant de
l’entitat veïnal , 15 min
2. Projecte : Taller de propostes dels Consells de Salut, Alimentació i hàbits
saludables a càrrec de Pilar Solanes, Departament de Salut de l’Ajuntament de
Barcelona, i Lucia Artazcoz, Agència de Salut Pública de Barcelona, 20 min.
3. Seguiment farmacoterapèutic amb SPD a càrrec de Mercè Rius, coordinadora
de les farmàcies del districte, 15 min
4. Programa formatiu per a famílies amb persones que tenen una malaltia mental,
a càrrec del Dr Roy, Director metge i Cèlia Mareca Neuropsicòloga de l’Hospital
Mare de Deu de la Mercè, 20
5. Informacions breus, 15
6. Propostes de punts per parlar al proper Consell de Salut

S’aprova l’acta anterior

1. Comissió de Salut del Districte (Entitats veïnals) , Sra. Maria Guardia i Carles
Blanch.
Plantegen les següents qüestions:
1- En quin moment es troba el servei de rehabilitació domiciliaria?
2- Quina planificació està prevista per cobrir el professionals sanitaris durant
l’estiu?
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3- Expressen la seva preocupació per la demora que hi ha al servei de
radiodiagnòstic a l’hora de donar cita per les ecografies al CAP Meridiana i
que les mamografies les estan fent al CAP de Pare Claret, (es llegeix
manifest). Volen saber com es resoldrà això
4- S’informa que s’ha tancat el servei de programació de traumatologia de la
Vall d’Hebron i l’han traslladat a un altre espai també de programació,
aquest espai no està adaptat als usuaris de traumatologia.
Demanen que es torni a obrir l’antic servei de programació
5- CAP Sant Andreu: S’han recollit signatures perquè hi torni ha haver
pediatria al CAP de la Meridiana ja que hi ha molts veïns que reivindiquen
aquest servei.
6- CAP La Sagrera: Pregunten com s’ha avançat en la incorporació dels
professionals de pediatria necessaris al CAP de La Sagrera
També volen saber com evoluciona el tema de les visites no presentades
En relació als Consells, s’esmenta el de data 26/4/2016. Com a referència
del que ha de ser un Consell
7- Ha arribat la noticia d’un pla pilot per aplicar canvis en els horaris dels
Centres Sanitaris (horari d’atenció mèdica fins els 17:00 i després l’atenció
es farà fins les 20:00 a través dels serveis d’urgències). Es demana que no
s’apliquin els canvis d’horaris i que es reforci la primària. Es llegeix el
manifest de Marea Blanca.
Respostes:
1- Pel que fa a la rehabilitació domiciliaria la informació és la mateixa que en el
darrer Consell. Es preveu que estigui resolt el darrer trimestre de l’any.
S’està estudiant quina serà la futura gestió del servei amb diferents
proveïdors públics.
2- Pel que fa a la planificació de l’estiu, tots els CAPS mantindran l’horari
habitual, en alguns casos es posen substitucions. Cas que no es pugui
substituir cap metge té una doble agenda, en principi no hi ha d’haver cap
problema
3- Servei de radiodiagnòstic: No es disposa d’aquesta informació, però es
preguntarà als responsables i es passarà en un proper Consell.
4- El servei de programació de traumatologia de l’hospital de la Vall d’Hebron
s’ha traslladat a una altre sala, perquè l’espai que ocupava fins ara
s’habilitarà per pacients i familiars de malalts d’Hemofília (no perquè
s’estigui desmantellant res), aquesta unitat no tenia sala d’espera i fins ara
havien d’estar en un passadís.
Ara fa un mes que el servei de traumatologia funciona d’aquesta manera i ja
s’han detectat alguns inconvenients, com ara que solament hi ha un lector
de targetes i això genera moltes cues, a partir de demà se’n posarà un més.
També s’han identificat problemes de retolació, per resoldre això a partir de
la setmana vinent hi haurà una persona que facilitarà informació i evitarà
cues.
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A tot això s’ha ajuntat perquè hi ha obres de millora a l’edifici de maternoinfantil per millorar l’accés, això obliga a buidar un mòdul i s’han hagut de
redistribuir les consultes dins l’Hospital.
5- L’equip de Pediatria està consolidat a Casernes i fins ara no hi ha hagut
queixes, dona un molt bon servei. No es preveu que a Sant Andreu es
desdobli ja que hi ha bons resultats de salut.
6- El servei de Pediatria de l’estiu a la Sagrera es desplaçarà al CAP Casernes
fins el 3 de setembre que torna a la Sagrera.
Les visites es poden programar des de la Sagrera o des de Casernes es
compta també amb el suport de l’equip del CAP Maragall durant els mesos
de juliol i agost.
Es remarca la importància de plantejar aquests temes a les comissions de
participació de les ABS.
En relació a la pregunta sobre l’evolució de les visites no presentades es
proposa presentar-ho el proper Consell.
7- En quant a la preocupació pel que fa als canvis d’horaris de les ABS es
respon que des del Consorci Sanitari de Barcelona en cap moment s’ha
plantejat la reducció d’horari a Barcelona, l’atenció primària seguirà amb
l’horari de sempre de 8:00 del mati a 20:00 de la tarda.

2. Projecte : Taller de propostes dels Consells de Salut, Alimentació i hàbits
saludables a càrrec de Pilar Solanes, Departament de Salut de l’Ajuntament
de Barcelona, i Lucia Artazcoz, Agència de Salut Pública de Barcelona.
Pilar Solanes
Com ja es va dir en el darrer Consell i amb la intenció de que els Consell de
Salut siguin més participatius i tinguin més incidència al territori, presenta una
proposta de tallers, a treballar durant el 2018, oberts als membres del Consell
i a persones (organitzacions i entitats) que no en formen part però que per la
seva trajectòria i coneixement poden fer contribucions d’interès.
Des del districte de Sant Andreu s’acorda treballar el tema de l’alimentació
saludable i l’exercici físic, que ja és un tema treballat al districte, sobretot als
barris del Bon Pastor i Baró de Viver, aprofitant per estendre a tot el districte
algunes accions com les que s’estan duent a terme en aquests barris.
La Metodologia de treball serà la següent: Creació d’un grup motor que serà
qui organitzi el taller. El taller serà obert a tothom que té interès pel tema,
també a la ciutadania. A partir de la feina feta al taller s’elaboren les
conclusions i es comparteixen al Consell
Les persones interessades a apuntar-se al grup motor per organitzar el taller cal
que enviïn un correu a la secretaria del Consell: Joana Bonaterra, email:
jbonaterra@bcn.cat.
4

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori– Districte de
Sant Andreu
c/ Segadors, 2 4a planta
08030 Barcelona
www.bcn.cat/santandreu

En total són dues reunions, una del grup motor i una altre del taller, obert a
tothom
Lucia Artazcoz
Remarca que a Sant Andreu, en els estudis de Salut als barris efectuats per
l’Agència de Salut Pública de Barcelona, un dels temes prioritzats per la
població ha estat el sobrepès i obesitat
Presenta Power Point, que s’adjunta, sobre la Promoció de l’alimentació
saludable i l’activitat física als barris de Barcelona.

3. Seguiment farmacoterapèutic amb SPD a càrrec de Mercè Rius, coordinadora
de les farmàcies del districte, Veure Power Point que s’adjunten
Es un programa voluntari, Només el poden donar les farmàcies que
s’adhereixen al programa mitjançant la signatura d’un conveni amb el
Departament de Salut de la Generalitat, aquestes farmàcies adquireixen el
compromís de prestar-lo segons els requisits establerts en el protocol elaborat
pel Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya i el Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya.
Els farmacèutics faciliten un acompanyament en la dosificació i un seguiment
personalitzat de la medicació. És bàsica la col·laboració entre el farmacèutic, el
metge i la infermera ja que amb aquest seguiment el farmacèutic té una visió
global de la medicació que pren el pacient que en coordinació amb els altres
professionals pot facilitar ajustos en la mateixa.
Es senyala que avui dia aquest servei encara no està inclòs en la cartera de
serveis concertats amb l’administració sanitària i quan l’usuari l’obté
gratuïtament, el farmacèutic assumeix el cost que se’n deriva
A Barcelona hi ha un 54% de farmàcies que presten aquest servei, amb una
mitja de 11 pacients per farmàcia. Actualment s’està fent un estudi sobre
l’impacte en salut que pot tenir aquest projecte, amb bons resultats.
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4. Programa formatiu per a famílies amb persones que tenen una malaltia
mental, a càrrec del Dr Roy, Director metge i Cèlia Mareca Neuropsicòloga de
l’Hospital Mare de Deu de la Mercè. (Veure tríptics adjunts)
El programa consta de grups d’ajuda mutua psicoeducatius, amb diferents
tipologies de grups segons el tipus de malaltia de la persona que es cuida:




Psicogeriatria: Adreçat a cuidadors de persones afectades de deteriorament
cognitiu o demència
Psiquiatria: Adreçat a persones cuidadores amb trastorn mental greu
Neuropsiquiatria: Adreçat a cuidadors de persones afectades de problemes de
salut mental en el context d’una afectació neurològica
A més a més ofereix unes sessions de mindfulness per a cuidadors i sessions
d’educació sanitària per les famílies

Signat
Joana Bonaterra Roura
Tècnica referent de Salut del districte de Sant Andreu
Barcelona 25 de gener de 2017
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