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ACTA DEL CONSELL DE SALUT DE DISTRICTE
Data i lloc: 14 de novembre de 2018 a la seu del districte de Sant Andreu
Assistents:
Blanca Port

Consellera de Salut

Joana Bonaterra

Secretària del Consell de Salut

Pilar Solanes

Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona

Lucia Artazcoz

Agència Salut Pública de Barcelona

Antonio Ibáñez

AVV La Sagrera

Maria Guardia

AVV Sant Andreu

Marcos Rodríguez

Conseller Municipal Ciutadans

Josep Mª Romero

Ass. Veïns Bon Pastor

Isabel Casanova

EAP Casernes 9I

Roger Mestre

Conseller Municipal PDECAT

Miquel Àngel Viciana

Hospital St.Pau

Iván Marzá

GM PSC-CP

Toni López Ruiz

SAP Muntanya

Dolores Torres

Ass. Plataforma veïnal ST Andreu

Anna Muñoz

EAP Casernes

Liliane Gallamini

Banc del moviment

Yolanda Anguita

Dte. Sant Andreu/persones amb disc.

Albert Montaner

(FETB) Sant Andreu

Conchita Peña

H. Vall d’Hebron
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Carlos Blanch

Comissió salut ST Andreu

Josep Parés

Fund. Vidal i Barraquer

Carmen Santana

Consellera Municipal PP

Núria Calzada

Agència Salut pública de BCN

Excusen la seva presència
Rosamaria Serrasolsas

Directora dels sectors sanitaris Barcelona
Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu,
CSB.

Angeles Ávila

ACAF – Asoc. Cat. Afect. Fibromialgia

Rafaela Lopez

ACAF – Asoc. Cat. Afect. Fibromialgia

Mercè Rius

Coordinadora farmàcies St. Andreu

Ordre del dia

1. Comissió de Salut del Districte (Entitats veïnals), a càrrec d’un representant de l’entitat
veïnal
2. Mesura de govern: "Accions i impuls sobre alimentació saludable i activitat física als
barri del districte de Sant Andreu, a càrrec de Joana Bonaterra, tècnica de Salut del
districte de Sant Andreu".15 min
3. Banc del Moviment. Xarxa Solidària de Productes de Suport de Barcelona, a càrrec d'un
representant del Banc del moviment, 20m
4. Nous Espais al Cap del Bon Pastor, a càrrec d'un professional de l'ICS, 10m
5. Precs i preguntes
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1. Comissió de Salut del Districte (Entitats veïnals), a càrrec d’un representant de l’entitat
veïnal
Planteja les següents qüestions:
● Com està el servei de Radiodiagnòstic al Cap de Sant Andreu, quina demora hi ha
d'ecografies i mamografies, i si encara s’estan informant les mamografies a Pare Claret.
Toni López del SAP Muntanya respon ... que partir del dia 19 de novembre es realitzaran 40
ecografies setmanals al CAP de Manso (son les que s’haurien d’haver fet al CAP de St. Andreu).
En total 10.000 ecos al CAP Manso. Actualment no hi ha demores en la realització d’informes
de mamografia
A la unitat de patologia mamaria de Pare Claret, es faran a l’hora mamografies, ecografies i
punció per fer la biòpsia. Quan es reorganitzin els circuits aquest servei contribuirà a reduir les
demores.
Senyala que hi ha una important manca de radiòlegs a tot Catalunya.
● Com està el servei de rehabilitació domiciliària.
Queda pendent de resposta pel proper Consell
● Demanda pediatria al CAP St Andreu
S’entreguen les signatures que s’han recollit i que han entregat a la direcció del SAP Muntanya,
acordem que les farem arribar a qui pertoqui.
Es respon que malgrat hi ha consciència de la demanda avui per avui es prioritza mantenir la
qualitat del servei i la seguretat del pacient, es tracta en definitiva en donar més i millor atenció
en salut a la població infantil.
La ratio de població assignada al 2014 no ha patit cap retallada respecte l’actualitat
Els veïns proposen que un parell de dies puguin anar pediatres al CAP St Andreu de l’avinguda
Meridiana. Es respon que es podrien visitar per situacions molt concretes i sempre que s’hagin
explicat a la direcció de Casernes aquests casos .
També es reclama un transport públic adequat per salvar les distancies fins el CAP Casernes. En
relació a aquesta demanda es respon que hi ha hagut una millora en aquest servei als centres
nous. Al districte no han arribat queixes de persones de Sant Andreu que no tinguin transport
públic per accedir al CAP.
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● Com està la demora de les visites dels metges de família i pediatria?
En relació als metges de família i el temps d’espera Toni López, explica que en general la cita
prèvia té un temps d’espera de 10 dies. Amb tot, es remarca que qualsevol persona que va a un
centre de salut espontàniament sempre és atesa per un professional
Actualment es poden programar les visites a través d’internet i pot haver-hi contacte amb un
metge de família, infermera, pediatra o infermera pediàtrica, a traves del programa “la meva
salut” de manera força immediata, gràcies a l’eina de la “l’E-consulta” permet al ciutadà i al
professional complementar l’atenció presencial
S’Informa que el 10% de la població del districte ja tenen activada “la meva salut”, en el cas dels
menors de 16 anys ho poden activar els pares.
Pel que fa als CAPs del Bon Pastor, Sant Andreu i Casernes hi ha un 10% de la població que
contacten a traves de l’Econsulta. Moltes vegades, des dels centres d’atenció primària es fa
seguiment telefònic.
Es recorda que hi ha la possibilitat de fer reunions trimestrals amb els veïns i els Equips
d’Atenció Primària per tal de fer seguiment d’aquest tema.

● CUAP-Pediatria, volen saber quin percentatge de casos són derivats a altres serveis,
L’any 2017 s’han efectuat 3.900 visites el 91% del les quals de baixa complexitat, d’aquestes
visites el 14% han estat a menors de 14 anys. El 74% de l’àrea de referència de la zona. El 90%
dels casos atesos han estat remesos al domicili, del 10% restant, han estat derivats un 5% a
l’hospital i l’altre 5% a altres metges
● Pla d'hivern PIUC i campanya de la grip.
La línia a seguir és assegurant dies concrets de cobertura
La vacunació antigripal ja ha començat. La població de risc és la mateixa d’altres anys, es posarà
especial èmfasi en les dones embarassades i la vacunació a professionals. Aquesta campanya
cap a professionals s’ha estès a tot Catalunya
Pel que fa al PIUC a l’ hospital de la Vall d’Hebron s’informa que s’han obert els llits de St.
Rafael i que a l’Hospital de l’Esperança està tot a punt per si és necessari obrir.
El mes de març es farà la segona fase de millora del servei d’urgències de l’Hospital de la Vall
d’Hebron.

● Informació sobre el tema de Pediatria de la Sagrera
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El problema amb el servei de pediatria de la Sagrera s’ha resolt perquè s’ha fet un treball
conjunt amb la comunitat. Al minut 0 ja es va dir que es resoldria aquesta necessitat.
Actualment es segueixen fent reunions veïns i veïnes amb pediatria.
● Des de l’Associació de veïns de la Sagrera plantegen que volen que els consells de salut siguin
diferents. Volen que es faci seguiment dels serveis igual que al consell del 2016
Volen un compromís del que ha de ser un consell de salut
Seguiment llistes d’espera
Seguiment d’accessibilitat
Seguiment dels serveis sanitaris.
Volen que es discuteixi com ha de ser els consells de salut i els seus objectius.
Encara estan pendents de saber quines previsions hi ha per d’adequar les infraestructures del
CAP de La Sagrera i de Pediatria al creixement del barri. Fa referència a un document on
s’explica que els serveis del CAP de la Sagrera no son adequats.
Pel que fa a aquest últim punt es respon que l’EAP Congres ja s’ha traslladat al CAP Maragall i
s’acorda que el tema de planificació d’equipaments el traslladarem a la Rosa Maria Serrasolsas.
Es recorda que la Maria Guardia forma part de la comissió de seguiment per preparar el consell
i a través d’ella poden demanar que es portin les dades de seguiment per portar-ho al proper
consell

2.Mesura de govern: "Accions i impuls sobre alimentació saludable i activitat física als barri
del districte de Sant Andreu, a càrrec de Joana Bonaterra, tècnica de Salut del districte de
Sant Andreu”
Es presenta la Mesura de Govern, veure Power Point que s’adjunta
3. Banc del Moviment. Xarxa Solidària de Productes de Suport de Barcelona, a càrrec d’un
representant del Banc del moviment, S’adjunta informació
És un servei de préstec temporal i solidari de productes de suport per a persones de totes les
edats amb discapacitat motriu i/o dificultats de moviment, al que hi tenen accés totes les
persones residents a Barcelona. És un servei municipal, impulsat per l’IMPD en col·laboració
amb entitats que treballen en l'àmbit de la discapacitat i el reciclatge i volen treballar
coordinadament amb tots els centres d’atenció primària de la ciutat de Barcelona.
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Els productes de suport arriben de donacions de particulars, entitats i serveis que, i un cop
revisats i homologats per professionals (terapeutes ocupacionals i ortopedistes), es posen a
disposició de les persones que ho necessitin
Actualment hi ha dos punts d’atenció, un a Nou barris i un altre a Sants
4. Nous Espais al Cap del Bon Pastor, a càrrec d’un professional de l’ICS
S’explica l’ampliació i acordem que enviarem el vídeo

6. Precs i preguntes
En relació a una pregunta sobre el seguiment de la diabetis a les escoles , es respon que pel que
fa al tractament de les malalties cròniques als centres escolars i les mesures que s’han de
prendre, des de fa anys les infermeres van als centres escolars a explicar a professors i alumnes
els problemes de salut i com han de reaccionar davant les diferents situacions en les que es
poden trobar: al·lèrgies, diabetis etc...
S’expressa la preocupació davant el fet que no hi hagin prou metges. Caldria prioritzar
pressupostos perquè els professionals no marxin.
S’aclareix que l’equip d’atenció primària del Congrés es va ubicar al CAP Maragall per un tema
de proximitat amb els veïns
Signat

Joana Bonaterra Roura
Tècnica referent de Salut del districte de Sant Andreu
Barcelona 5 de desembre de 2018

