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A LA MESA DEL PARLAMENT

ENTRADA NUM. AüQ.k.
N. T...

Eva Granados Caliano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 167

i

168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re

solució sobre la reducció de la llista d'espera dels pacients pendents de la
primera visita al especialista per al·lèrgies, per tal que sigui substanciada
davant la comissió corresponent, amb el text següent:

Exposició de motius

La causa principal de l'al·lèrgia al pol·len és generalment per l'exposició a
aquest al·lergen. El pol·len prové dels arbres i plantes que són presents als car
rers, parcs i jardins, això com als espais agrícoles I forestals de les localitats de
tot Catalunya. Amb l'arribada de la primavera i la pol·linització, i depenent de
les condicions meteorològiques, és quan les persones afectades per l'al·lèrgia
pateixen més.

La Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) ha denunciat que l'atenció de les
malalties relacionades amb els processos al·lèrgics és preocupant. La XAC pro
nostica una primavera amb nivells alts de pol·len per damunt de la mitjana i
afirma que és important que els pacients es diagnostiquin i iniciïn el tracta
ment com més aviat millor. Paral·lelament, tal i com estan anunciant els dife
rents mitjans de comunicació, el Departament de Salut no ha comunicat cap
mesura de prevenció.

Segons dades de la Generalitat de Catalunya el mes de febrer de 201 8 hi havia
un total de 9.566 persones en llista d'espera per ser visites per primer cop per
algun tipus d'al·lèrgia. Segons el Departament de Salut, la mitjana de temps
d'espera és de 210 dies, superior al d'altres especialitats, i que suposa que un
pacient a d'espera aproximadament 7 mesos per ser visitat. Però hi ha excep
cions a l'alça com és el cas de l'Hospital de Bellvitge que es situa en 546 dies,
uns 1 8 mesos d'espera.
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L'Enquesta de Salut a Catalunya del 2015 mostra que les al·lèrgies cròniques
repercuteixen en el 14,7% dels adults i el 10,4% dels infants, i la franja d'edat
més afectada és entre els 15 i 44 anys. A Catalunya hi ha un milió i mig de
persones que pateixen alguna patologia al·lèrgica respiratòria. Això significa
que quan aquestes persones siguin ateses, ja haurà passat el període estacio
nal de l'al·lèrgia o bé ja estiguin a les portes del següent període sense haver
estat diagnosticades ni tractades.

La Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica recorda que les al·lèrgies
tenen un fort impacte en la demanda sanitària en forma de visites a urgències,
hospitalitzacions i fàrmacs, en especial quan els pacients no són diagnosticats
i tractats de manera adequada. A més, denuncien que a Catalunya actualment
l'assistència al·lergològica compta amb una manca d'equitat territorial que
provoca que hi hagi territoris amb una atenció especialitzada en al·lèrgia nul·la
o insuficient, com ara l'Alt Penedès, ei Berguedà, Osona o la província de Giro
na.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen
ta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Dotar als Centres d'Atenció Primària i als seus professionals de capacitat
d'incidència de l'agenda dels serveis d'atenció especialitzada.

2. Elaborar i executar un pla de xoc específic per reduir el volum de la llis
ta d'espera dels pacients pendents de la primera visita al especialista
per al·lèrgies, establint un calendari, els recursos materials i professio
nals i les accions necessàries per disminuir l'espera actual.

3. Fer un estudi sobre les necessitats de metges al·lergòlegs en el Sistema
de Salut de Catalunya, per Àrees Bàsiques de Salut, acompanyat d'un ca
lendari per cobrir les necessitats que se'n derivin.
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4. Facilitar l'accés a visita preferent en aquells casos amb criteri de deriva
ció a valoració per part de l'atenció especialitzada.

5. Mantenir i incrementar les campanyes informatives als llocs web i altres
mitjans de comunicació.

Palau del Parlament, 22 de març de 201 8
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Jiano

Portaveu del GP PSC-Units

Assumpta Escarp Gibert
Diputada del GP PSC-Units
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