DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE TODOS OS GRUPOS MUNICIPAIS PARA
A ADHESIÓN Á REDE DE CIDADES ESPAÑOLAS COMPROMETIDAS COA
ELIMINACIÓN DA HEPATITE C EN ESPAÑA

España ten a oportunidade de facer historia e converterse no primeiro país entre os
desenvolvidos en acabar cun problema de saúde pública como a Hepatite C. Dende abril de
2015, cando se puxo en marcha o Plan estratéxico nacional para a abordaxe da hepatite C
(PEAHC) no Sistema nacional de saúde (SNS) e ata xuño de 2019, curáronse cos novos
medicamentos máis de 130.000 pacientes, o que representa case a totalidade dos tratados e
nos sitúa, sen dúbida, á cabeza dos países do noso entorno en esforzo terapéutico.
Non obstante, pese a estes excelentes resultados, se estima que no ámbito da poboación xeral
que pasa por Atención Primaria aínda habería unhas 35.000 persoas virémicas. De igual
xeito, a taxa de diagnóstico da enfermidade non é aínda satisfactoria: polo menos 22.500
persoas poderían estar infectadas polo virus da hepatite C e non sabelo. E a todos eles habería
que sumar as persoas diagnosticadas que, por un motivo ou outro seguen sen ser tratadas.
Faise, polo tanto, necesario desenvolver novas estratexias para consolidar e mellorar os
resultados xa acadados e avanzar rapidamente cara ao reto marcado pola OMS para os países
avanzados de acadar a eliminación, un desafío que España podería acadar en 2023. Neste
esforzo a contribución das cidades é fundamental. Cunha alta densidade de poboación, as
cidades representan a maior proporción de persoas que viven co virus da hepatite C. O risco
e a vulnerabilidade á infección e reinfeccións son, así mesmo, maiores na contorna urbana e
os novos casos concéntranse nos seus barrios, áreas metropolitanas e colectivos máis
desfavorecidos.
Por iso, e porque todas as persoas con hepatite C teñen no noso país dereito a un tratamento
que cure a enfermidade, as cidades españolas estamos nunha posición privilexiada para
liderar accións que permitan acelerar a eliminación da infección, favorecendo o cumprimento
das recomendacións marcadas pola Alianza para a Eliminación das hepatites víricas en
España (AEHVE) e a Asociación española para o estudo do fégado (AEEH).
Por todo o exposto anteriormente, solicitamos ao Pleno da Corporación a adopción
do seguinte,
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ACORDO:
1.
A adhesión sen custo económico do Concello de Santiago de Compostela á
Rede da Cidades Españolas comprometidas con acelerar a eliminación da hepatite C
en España.
2.
Constituír un grupo de traballo técnico para a consecución dos obxectivos
relacionados con acelerar a eliminación da hepatite C en Santiago de Compostela,
conformado, inicialmente, por técnicos do Servizo municipal de Saúde, a Alianza
para a eliminación das hepatites víricas en España (AEHVE) e o Movemento
asociativo máis representativo da cidade que garde relación con estes obxectivos.
3.

Comprometerse a:
a. Colaborar no desenvolvemento de campañas de concienciación para favorecer
o cribado da infección polo virus da hepatite C na poboación de entre 40 e 65
anos de idade, na que se concentran a maioría dos caso non diagnosticados.
Trátase de promover, difundir e estimular campañas propias e/o de entidades
colaboradoras para que todos os adultos neste tramos de idade se fagan a proba
da hepatite C alo menos unha vez na vida.
b. Colaborar, así mesmo, no desenvolvemento da campaña de prevención que
incidan nas prácticas de risco, incrementando o coñecemento xeral sobre a
hepatite C na poboación xeral, a través de talleres, medios e soportes de
comunicación propios (perfís de redes sociais, soportes exteriores de
titularidade municipal, …) a fin de levar á poboación a mensaxe de que é e
como se transmite a hepatite C, e sobre todo, como o seu tratamento a converte
hoxe nunha enfermidade curable, contribuíndo ademais a eliminar o estigma
da enfermidade.
c. Contribuír ao obxectivo de acadar a simplificación da diagnose e tratamento,
así como a súa descentralización, cruciais para a atención e curación dos
colectivos máis vulnerables / poboacións de risco, favorecendo o mesmo nos
centros comunitarios, servizos sociais – apoio inmigrantes, persoas sen fogar,
comedores sociais, centros cívicos en barrios marxinais, etc. que dependan da
Corporación municipal ou cos que esta manteña colaboración.
d. Promover políticas específicas de prevención nos colectivos máis expostos e
vulnerables, colaborando coas entidades comunitarias que coñecen mellor a
idiosincrasia destas poboacións e estimulando a realización de talleres e
charlas informais, así como a producir material informativo como carteis,
folletos, etc, que poidan apoiar esta labor de divulgación, sensibilización e
prevención.
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e. Implicarse activamente no obxectivo da eliminación da hepatite C aos axentes
comunitarios que traballan cos colectivos máis vulnerables, favorecendo a
interlocución e promovendo os espazos de encontro co sistema sanitario para
acercar a diagnose aos grupos poboacionais de maior risco, normalmente máis
afastados dos circuítos asistenciais habituais.
f. Colaborar co cumprimento das condicións hixiénico – sanitarias dos
establecementos e instalacións de tatuaxes, micropigmentación ou
perforación cutánea piercing, colaborando en actuacións de información
relacionadas coa hepatite C dirixidas tanto aos titulares destes centros coma
aos usuarios e colaborando coa administración sanitaria competente no
seguimento dos requisitos marcados pola lei.
g. Colaborar no seguimento e medición dos indicadores de eliminación, que
permitan coñecer os resultados dos programas levados a cabo e o avance da
cidade no obxectivo final de acabar con este problema de saúde pública.
h. Compartir información e experiencias co resto de cidades que se adhiren aos
compromisos, traballando como unha rede de cidades implicadas nun
obxectivo común.

En Santiago de Compostela, a 19 de novembro do 2021
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