El document també inclou una referència al Pla de salut municipal 20162019, un pla que promou un conjunt d’actuacions i prestacions destinades a
promoure hàbits de vida saludable, i fa 20 propostes en defensa de la salut
pública de qualitat a la ciutat.
1. Promoure el compromís de les diferents administracions, agents de la
salut i agents socials, en la trobada i posada en marxa dels recursos
que siguin necessaris per poder dotar la nostra ciutat d’un sistema
públic de salut que respongui a les demandes i necessitats de veïns i
veïnes, i de les polítiques públiques que promoguin estils de vida
saludables.
2. Promoure un enfocament integral de la salut des de la defensa del
dret a l’atenció mèdica pública de qualitat, que inclogui polítiques i
solucions que disminueixin les desigualtats de les persones socialment
vulnerables, fins a la promoció de polítiques de cohesió social, sempre
reforçant la tasca que desenvolupa el teixit associatiu de la ciutat en
l’àmbit de la salut.
3. Treballar per una atenció primària immediata per evitar complicacions
simptomàtiques derivades dels períodes d’espera. Les administracions
han de dotar el sistema públic de salut dels recursos necessaris pel tal
de reduir els temps d’espera.
4. L’atenció primària, com a veritable porta d’entrada al sistema sanitari,
ha de coordinar el seus recursos per tal de poder donar accés al
servei amb equitat i resoldre la majoria de patologies i necessitats de
salut de veïns i veïnes.
5. Garantir el model d’atenció sanitària, el qual ha de ser integral,
personalitzat i transversal entre els àmbits que afecten la persona.

6. Millorar la interacció entre les residències assistides, l’atenció primària
i comunitària a la salut, els centres sociosanitaris i els hospitals
d’aguts; entre la xarxa d’atenció especialitzada de salut i la xarxa de
serveis socials bàsics, i, finalment, entre els àmbits sanitari i social de
la xarxa de salut mental.
7. Aprofundir en les sinergies positives entre el sistema sanitari, els
serveis socials i el teixit associatiu i comunitari en pro de les persones
usuàries.
8. Impulsar la investigació mèdica potenciant les relacions del pol
biosanitari de L’Hospitalet amb entitats empresarials i professionals de
la ciutat.
9. Refer i temporalitzar la posada en marxa dels equipaments pendents a
la ciutat, així com consensuar amb veïnat i organitzacions ciutadanes
quins serveis oferirà cada equipament.
10. Incorporar més professionals sanitaris si el volum d’atenció i pacients
així ho requereix.
11. Aconseguir l’IVA superreduït per als productes d’alimentació dirigits a
persones celíaques i fomentar la xarxa d’establiments i restaurants que
incorporin àpats aptes per a persones celíaques.
12. Promoure les campanyes de sensibilització de donació d’òrgans i
sang.
13. Revisar el catàleg de medicaments finançats públicament per tal que
n’inclogui alguns de necessaris per al dia a dia de molts malalts de
diferents patologies.

14. La salut es determina en més del 80 % dels casos per factors externs
al sistema sanitari; cal fer especial èmfasi en les polítiques de
promoció i prevenció i potenciar la figura del farmacèutic com a
consultor en problemes o dubtes sobre la salut.
15. Desenvolupar noves estratègies que aconsegueixin disminuir el
consum de drogues

i sobretot

d’alcohol i reduir els riscos que hi

estan associats.
16. En salut mental, cal fer polítiques que vagin més enllà d’assistir i
assessorar afectats per incloure-hi els seus familiars, associacions i el
conjunt de la ciutadania, així com polítiques d’apoderament que dotin
les persones de recursos que complementin l’assessorament i
l’assistència.
17. Apostar per una educació sexual de qualitat i dissenyar campanyes
dirigides al jovent per tal de disminuir el nombre d’embarassos no
desitjats i l’afectació de malalties de transmissió sexual.
18. Crear nous espais i instruments que permetin abordar els problemes
de salut dels treballadors prioritzant accions preventives i la promoció
de la salut en l’entorn laboral.
19. Valorar l’esforç dels treballadors del sector sanitari que han patit la
pressió de les retallades dels darrers anys. La situació de malestar en
què es troben molts d’aquests treballadors implica un sobreesforç per
tal d’oferir a la ciutadania el millor servei que es troba a les seves
mans.
20. Continuar implementant el Pla local de salut fent especial èmfasi en la
millora de la salut de la comunitat i la seguretat de la població.

