ACTA DE LA 24ª TROBADA
DE GRUPS D'ACOMPANYAMENT DE BARCELONA I RODALIES
Plaça interior de l’hotel Petit Palace
dissabte, 9 d’octubre de 2016
organitza

Jo Sí Sanitat Universal
participa

Grup d'Acompanyament de l'Eixample
Grup d'Acompanyament de Gràcia
Grup d'Acompanyament de Guinardó – Can Baró – Carmel – Nou Barris
AVV Clot-Camp de l’Arpa
Grup d'Acompanyament del Poblesec
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Facturació d’Urgències a Sant Pau
Taller d’Acompanyament 6-nov
Atenció Primària
Reunió Jo Sí Sanitat Universal – PasuCAT
Altres

1. Facturació d’Urgències a Sant Pau
A la reunió amb la direcció de l’Hospital de Sant Pau, la facturació a urgències va ser el
primer punt. Es van posar molt nerviosos i de manera implícita es van retractar de la il·legalitat que cometien. Ja tenen un nou protocol que contempla la declaració responsable
i ho podem considerar un èxit.
Tanmateix, segueix suscitant dubtes el model de declaració responsable, ja que podria
seguir sent dissuasiu en alguns casos.
Es recorda que el model de declaració responsable no només l’han de tenir els hospitals,
també els CAPs.
2. Taller d’Acompanyament 6-nov
El proper 6 de novembre a les 11h organitzem un Taller d’Acompanyament al Pou de la
Figuera.
Tindrà el següent programa:
•
•
•
•
•
•
1

Introducció a la situació actual de la legislació [Poblesec]
Explicació de casos pràctics [Maite i Rosó]
Més casos [entre tota la gent dels diferents grups]
Debat
Vermut i dinar «de traje»1
Cafès, passi de vídeos i tertúlia fins les 18h

Inicialment, s’havia acordat fer una paella popular però, els temps per demanar els permisos corresponents es van exhaurir.

Cal el següent material:
•
•

Cartell amb el títol «Plantem cara a l’Exclusió Sanitària» i el subtítol «Casos pràctics per una Sanitat Universal» [Bernat]
Presentació (power-point) de la introducció [Poblesec]

I cal el següent avituallament:
•
•
•
•
•

plats, gots, forquilles i culleretes (si pot ser, ecològic)
guardioles per aportar la voluntat
begudes (a 1€)
el menjar que cadascú porti
cafetera, cafè i sucre

3. Atenció Primària
Acordem penjar tots els documents:
•
•
•

Document dels eixos de l’AP
Carta al teu metge
Tríptic

Un cop penjats, ja se’n pot fer al menys difusió.
4. Reunió Jo Sí Sanitat Universal – PasuCAT
Des de la PasuCAT es demana si es podria fer una reunió conjunta de coordinació, sobretot per tractar la nova llei en tramitació urgent. El principal problema són els horaris. Es
mirarà de trobar una data un dijous cap a les 19h.
5. Altres
No es posa data per a la següent trobada.

