DICTAMEN DEL CONSELL ASSESSOR DE SALUT PÚBLICA SOBRE LA PROPOSTA
D’ESQUEMA INICIAL DEL PLA INTERDEPARTAMENTAL DE SALUT PÚBLICA
El Consell Assessor de Salut Pública (CASS) valora molt positivament el fet que, per part
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, s’hagi preparat una proposta d’esquema
inicial per a l’elaboració del Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP), i que li hagi
estat tramesa per a la seva valoració. Fruït d’aquesta revisió, el CASP ha elaborat un
conjunt de consideracions que es proposa siguin tingudes en compte per a la redacció de
l’esquema definitiu del Pla.
Les consideracions són aquestes:

•

La finalitat primària del PINSAP ha de ser la millora del nivell de salut de la població. Hi
haurà objectius de millora de la salut en termes de resultats, als quals lògicament
estaran relacionats també objectius de procés, però caldria enunciar-los en categories
diferents. Aquesta distinció pot ser important ja que marcaria els indicadors que
caldria utilitzar per avaluar el Pla. Seria convenient distingir entre finalitat, objectius
generals i objectius específics. Els objectius específics fora desitjable ordenar-los
segons la seva importància en relació a la salut de la població, o la seva factibilitat si
no es tenen prou elements per establir un ordre d’importància.

•

Es donaria una visió més de conjunt si en l’esquema per a l’elaboració del PINSAP, en
comptes de posar només alguns exemples d’acció departamental, es fes referència,
com a mínim, a una acció per cada Departament del Govern. En l’esquema fora
convenient diferenciar les polítiques ja existents, actualment desplegades pels
diferents Departaments del Govern, de les eventuals noves accions que des del
PINSAP es proposa siguin posades en marxa, ja que d’aquesta manera es visualitzaria
fàcilment el que s’està fent respecte del que es recomana iniciar de bell nou.

•

Caldria explicitar a quin nivell dels Determinants Socials i Econòmics de la Salut han de
ser emmarcades les actuacions del PINSAP. Segons el criteri del CASP, bàsicament han
de situar-se en el dels Determinants intermedis, si be, per tal de contextualitzar
adequadament el Pla, fora recomanable que a la part Introductòria del document es
parlés dels Determinants estructurals (classe social, nivell de renda i capacitat
adquisitiva entre d’altres).

•

Fora convenient diferenciar clarament aquells determinants que són positius per a la
salut de les persones i de la població, que cal potenciar, d’aquells altres que causen
dany a la salut, que cal suprimir o limitar, i referir-s’hi en el sentit de potenciació o
d’evitació, respectivament.

•

Es recomana que en el document es contempli un calendari que sigui realista i que,
per tant, doni una idea acurada de quin serà el procés per avançar fins l’aprovació del
Pla i la seva implementació.

•

Finalment, es recomana tenir en compte les consideracions i propostes del recent
document (2013) “Health in All Policies” (http://www.euro.who.int/en/who-weare/partners/observatory/studies/health-in-all-policies-seizing-opportunities,implementing-policies), elaborat per un prestigiós conjunt d’entitats, i que sigui afegit
a les referències bibliogràfiques.
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