Dins del Programa de Prevenció i Control de la Tuberculosi de Barcelona, impulsat
des de l’Agència de Salut Pública (ASPB)

BARCELONA AVALUA ELS CASOS EN QUÈ S’HA HAGUT
D’ACTIVAR L’ HOSPITALITZACIÓ FORÇOSA PER TUBERCULOSI
8 de març 2016.- L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) acaba de
publicar a la revista Gaceta Sanitaria una avaluació de l’hospitalització obligatòria de
pacients per risc de tuberculosi en els darrers anys.
Entre 2006 i 2015, dels 12 casos notificats en què es va plantejar l’hospitalització
forçosa del pacient, 10 van precisar ratificació judicial per assegurar el tractament
mèdic adient. Aquestes actuacions, basades en un consistent ordenament jurídic≈,
han permès evitar molts contagis del bacil de la tuberculosi, ajudant a controlar
l’expansió de la malaltia. La tuberculosi és de declaració obligatòria a Catalunya, i
cal notificar el cas en el moment que es realitza el diagnòstic.
Segons aquesta revisió, hi ha trets comuns als diferents casos que van comportar
internament forçós, com la negativa del pacient a rebre tractament, el risc de pèrdua
del contacte assistencial, l’existència d’altres malalties concurrents, el risc
d’empitjorar el pronòstic, la situació de vulnerabilitat de la persona, i la presència
d’altres factors de risc.
Del total de pacients de tuberculosi seguits a la ciutat els darrers nou anys (4000
persones), els 12 que han requerit hospitalització terapèutica obligatòria només
suposen el 0,25%, percentatge inferior al que es registra en altres ciutats que han
avaluat aquests processos, com ara Nova York, on arriba a un 1% sobre el total.
En tot moment, es persegueix la curació completa del pacient i que no hi hagi nous
contagis, i es tracta d’una mesura excepcional. A Barcelona, la implantació de
Programa de control de la Tuberculosi ha fet que les taxes generals de curació al
cap d’un any siguin del 95%. Amb caràcter general, el tractament dura 6 mesos, i
comporta haver de prendre diàriament diverses píndoles, podent recuperar l’activitat
habitual en poques setmanes, mentre es segueix complint la pauta farmacològica.
Un programa per al control de la Tuberculosi
La tuberculosi pot afectar qualsevol persona, però està directament lligada a
condicions de vulnerabilitat social, pobresa, i males condicions de vida. La taxa de
Llei orgànica 3/86, de 14 d’abril, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública (habilitació de l’hospitalització forçosa
vinculada a l’existència d’un perill per a la salut pública, junt amb article 26 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de
Sanitat.
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tuberculosi el 2014 a Barcelona va ser de 18,6 casos per 100.000 habitants, similar
a la de grans ciutats europees, i per sota de la de Londres i Milà, entre altres.
Barcelona ha desplegat des de 1986 un Programa integral de vigilància i control de
Tuberculosi, creant un registre de casos notificats, amb especial rellevància per
l’estudi de contactes, a través dels agents de salut i el personal d’infermeria. A més,
com a part del Programa, s’ha desplegat el Tractament Directament Observat, TDO,
per a assolir el compliment terapèutic en pacients que podrien deixar de prendre la
medicació abans d’hora. Així, l’impacte de la tuberculosi a la ciutat, ha disminuït un
3% de mitja cada any durant les darreres dues dècades.
Aquest 17 de març de 2016 s’ha convocat a Barcelona l’acte central per
commemorar el Dia Mundial de la Tuberculosi, que es celebra anualment cada
24 de març. En aquest link hi ha el programa detallat:
http://www.uitb.cat/wp-content/uploads/2016/02/Dia-mundial-TB-2016_Progdefinitivo.pdf
Darrer informe disponible de situació de la Tuberculosi
http://www.aspb.cat/quefem/docs/Tuberculosi_2014.pdf
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Tuberculosi, problema mundial
Se sap que la majoria de casos de tuberculosi als països d’Europa es concentren en
les grans ciutats, on la taxa mitja és el doble de la taxa d’incidència mitja nacional
als diferents països del continent. L’OMS crida l’atenció sobre els 3 milions de casos
de tuberculosi que queden sense detectar i tractar cada any. La tuberculosi és la
principal causa de mort entre les malalties tractables a tot el planeta, i anualment hi
ha més de 8 milions de casos.
Per contextualitzar aquesta nova dimensió de la tuberculosi es pot consultar un
vídeo elaborat des de l’ASPB per la Unitat d’Investigació de la TB de Barcelona:
Vídeo Tuberculosi a grans ciutats: http://youtu.be/mE1nZn3bCmE
La informació en detall es pot trobar a l’article: La hospitalización terapéutica obligatoria en
el control de la tuberculosis. Villalbí, Rodríguez-Campos, Orcau, Espachs, Salamero,
Maldonado, y Caylà. Gaceta Sanitaria 1208 1-4.
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