Objectius de Salut Pública a incorporar al projecte de Pla de Salut 2016-2020

En la seva reunió del 23 de juliol de 2015, el plenari del Consell Assessor de Salut Pública va
acordar elevar al Sr. Secretari de Salut Publica la següent proposta:

El Consell demana a l'Agència de Salut Pública de Catalunya que afegeixi els següents tres
Objectius, amb els corresponents objectius operatius i activitats, a la línia 3 sobre "Salut a totes
les polítiques i Salut Pública" del projecte de Pla de Salut 2016-2020.

Millora de les vacunacions a Catalunya.- La gran importància social i de salut pública de les
vacunacions, i les dificultats i eventualitats sorgides en el seu àmbit, exigeixen un
perfeccionament continuat del programa de vacunacions. El mes d'octubre de 2012 el Consell
Assessor de Salut Pública (CASP) va recomanar a l'Agència de Salut Pública de Catalunya
l'elaboració d'un programa per a la millora de les vacunacions a Catalunya, en el que se
senyalaven una sèrie d'aspectes prioritaris a tenir en compte. En funció d'aquestes
recomanacions, de les actuacions desenvolupades, de les previsions generals, i del criteri del
Consell Assessor de Vacunes, se suggereix incloure uns objectius operatius i unes activitats
esencials dins el Pla de Salut 2016-2020.
Potenciació de les activitats de salut pública per prevenir el consum i l’addicció al Cànnabis.Per tal d'atenuar l'impacte sobre la salut individual i col·lectiva, i sobre el sistema sanitari, que
produeix el consum de Cànnabis a Catalunya, així com per la continuada presència mediàtica
de les activitats al voltant d'aquest consum, que fa que sigui percebut com un problema amb un
enfocament institucional i social poc definit, se suggereix fixar una sèrie d'objectius i activitats
esssencials de la Salut Pública dins el Pla de Salut 2016-2020, tenint present alhora les recents
recomanacions en la matèria que ha fet el CASP (maig 2015).

Prevenció i control de la Hepatitis C a Catalunya.- Per la seva actualitat i trascendència social,
de salut pública i assistencial, aquesta matèria hauria de ser inclosa dins el Pla de Salut 20162020. Els objectius i activitats a fixar es poden elaborar a partir del recent "Pla de prevenció i
control de la Hepatitis C a Catalunya", que recentment ha preparat una comissió
multidisciplinària d'experts a instàncies del CASP.
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