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1. Nou marc legal arrel de la nova Instrucció
Gràcia ha estudiat el nou marc legal resultat de la nova Instrucció del CatSalut. Va enviar
per correu un document de treball on resumeix l'anàlisi. A més, ens expliquen l'anàlisi a
partir d'una presentació, més resumida i amena que el document.
Durant l'explicació, han sorgit dubtes i esmenes que s'actualitzaran als dos documents i
s'enviaran per correu.
Davant el fet que la facturació a urgències és el problema més estès, sorgeix la proposta
de demanar que a les urgències dels hospitals hi pengin un cartell on s'especifiqui que
«tothom hi té l'assistència garantida», tal i com ja fan en la majoria dels CAPs.
Es recorda que als CAPs és gràcies a l'acció de reclamacions massives que es va fer a Sanllehy i que va tenir tan bon resultat; per tant, es proposa adaptar el model d'acció a les
urgències de Sant Pau. S'afegeix que el cartell hauria d'indicar que «es disposa de decla ració responsable per quan no es disposa de prou recursos». A més, hauria d'estar en
més d'un idioma.
S'acorda obrir un titanpad per proposar el contingut del cartell i la coreografia de l'acció.
Sobre Sanllehy, aquesta és la reclamació que es va posar de manera massiva, i aquesta en
fou la nota de premsa.
Cal anotar que la proposta anava inicialment encarada a demanar-ho a altes instàncies.
Es fa un al·legat a l'acció de base, recordant que implica i mobilitza el veïnat, i els fa una
mica més de por, fet que dóna resultats més ferms. En qualsevol cas, es resol que una no
és incompatible amb l'altra, molt millor si s'ataca pels dos fronts.
2. Actualització presentacions i documents de formació
Només s'ha treballat el document «Guia fàcil sobre com aconseguir la TSI». S'hi han fet
una sèrie de correccions per ajustar-la al nou marc legal. Quan estiguin aplicats els canvis, s'enviarà per correu.
A més, s'ha fet una crida per actualitzar la resta de material de formació; es constituirà
novament el grup de treball de formació per abordar-ho.
3. Propostes per la trobada estatal
No hi ha data encara per la trobada estatal. El titanpad per afegir-hi propostes segueix
obert. Només recordar que la proposta d'acció sorgida al punt 1 és una proposta a compartir amb la resta de la campanya.

4. Materials de reclamacions
No s'ha fet res per manca de temps. Recordem que resta pendent:
•
•
•

Guia/Qüestionari de Derivacions a Privada (Vall d'Hebron)
Tríptic
Comerços

Properes Trobades
18ª Trobada dedicada a l'Atenció Primària
diumenge 6 de març a les 10h
al Banc Expropiat de Gràcia (per confirmar)
continuarem amb el 3er punt: «Propostes d'actuacions» de la 17ª Trobada

