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La Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears remarca la necessitat d’acompanyar la
nova fase de la pandèmia de mesures que involucrin activament a la ciutadania i reforcin tant
l’atenció primària com la vigilància epidemiològica.
Recentment, a causa de la sisena onada causada per la variant òmicron, hem experimentat un
velocitat de transmissió del SARS-CoV-2 sense precedents, assolint incidències acumulades molt
superiors al que s’havia vist a les anteriors fases de la pandèmia. Tot i així, és cert que la ràpida
propagació de l’òmicron ve també acompanyada d’una disminució marcada pel que fa a la quantitat
de persones infectades que desenvolupen malaltia greu per COVID.
Tenint en compte aquest context epidemiològic i havent també assolit uns nivells d’immunització
elevats gràcies a l’alt percentatge de població vacunada, ha començat a percebre’s un canvi de
paradigma pel que fa a les mesures de contenció de la pandèmia arreu d’Europa. Ho estem veient
clarament a Dinamarca i Regne Unit, però també en menor mesura a Catalunya mateix, on l’ús del
Certificat COVID així com les limitacions d’aforament ja no són vigents.
Trobant-nos en aquest punt d’inflexió clar pel que fa a la pandèmia del SARS-CoV-2, des de la
Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears volem destacar diferents punts que considerem
essencials per afrontar els reptes futurs. Per tant, proposem:
1) Que les decisions que es prenguin en el que sembla ser un canvi de gestió de la pandèmia
siguin prudents i progressives, evitant parlar d’una “gripalització” de la COVID, doncs pot
portar a una banalització dels efectes d’aquesta. La situació segueix sent d’elevada
complexitat i un escenari de contagis massius pot comportar conseqüències pel que fa a
l’aparició de noves variants i un augment de casos de COVID persistent. Tenint tot això en
compte, si bé considerem adequat plantejar una modificació de l’estratègia de rastreig
intentant limitar-la progressivament, és imprescindible també comptar amb una vigilància
epidemiològica robusta. S’ha d’aprofitar l’experiència i els professionals que ens ha aportat la
COVID per construir una estructura de vigilància amb suficients recursos (tant humans com
econòmics) per garantir-ne la seva sostenibilitat. Això és essencial si es vol donar resposta
no tan sols a la pandèmia actual, sinó a les futures emergències en salut pública a les quals
de ben segur haurem de fer front.
2) Que el reforç de les estructures de Salut Pública vagi acompanyat de cuidar i reforçar
l’Atenció Primària. La negligència que ha patit al llarg de les darreres dècades s’ha acabat de
cristal·litzar sens dubte amb la pandèmia. Creiem que precisament una de les discussions
importants a tenir és com es planejaran els següents mesos i fer una autocrítica clara des de
Salut Pública. Si bé apostem per una coordinació amb Atenció Primària, aquesta ha de poder
recuperar el seu rol i se li ha de permetre tornar a treballar en el que pertoca, retornant al
diagnòstic i control de malalties no transmissibles i al treball comunitari. Això passa, sens
dubte, també per dotar-la de més recursos, fer canvis estructurals i garantir l’estabilitat del
personal que hi treballa.

3) Que des del Govern es comuniquin els futurs canvis en les mesures de control de la
pandèmia des de l’absoluta honestedat. Fins ara, la gran majoria de mesures han estat
justificades políticament com a mesures que responien a criteris exclusivament sanitaris o de
salut pública. El rol del Comitè Científic Assessor de la COVID-19 ha estat primordial a l’hora
d’informar aquestes mesures i garantir que s’ajustaven a l’evidència disponible. A partir d’ara,
particularment amb un canvi més marcat d’estratègia, una proporció més elevada de les
decisions possiblement sigui de caràcter més polític i aquestes estiguin orientades a
preservar altres aspectes del benestar poblacional. Això és legítim i d’acord amb el context,
però s’ha de comunicar amb precisió i honestedat, doncs fer-ho permetrà combatre la
desafecció i mantenir la ciutadania al costat de mesures essencials que requereixen la seva
directa participació i col·laboració.
La pandèmia de la COVID es caracteritza per un context de canvi constant, motiu pel qual és
complicat preveure amb claredat quins reptes plantejaran els següents mesos. Des de la SSPCiB
hem treballat i seguirem treballant per ser propositius i aportar la nostra perspectiva i expertesa,
sempre amb la intenció de servir l’interès de la ciutadania.
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