ACTA DE LA 45ª TROBADA
DE GRUPS D'ACOMPANYAMENT DE BARCELONA I RODALIES
(per conferència)
diumenge, 13 de desembre de 2020
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Protocol Creu Roja
Problemes amb TSI provisional
Negoci sanitari privat a Ucraïna
Vinculació INSS a atenció sanitària
Altres

1. Protocol Creu Roja
El procediment pel qual la Creu Roja aconsegueix TSI a persones sense padró, ara ha afegit un nou requisit. Abans parlaven de «vulnerabilitat» i «manca de padró», i ara a més es
demana «informe mèdic», és a dir, que calgui una atenció sanitària no urgent.
Considerem aquest canvi un canvi de filosofia: abans es pretenia garantir la universalitat,
i ara només actuaran si cal una atenció sanitària específica.
Es parla de revisar el conveni de col·laboració entre Creu Roja i CatSalut, per veure si
aquest canvi suposa un incompliment. Tanmateix, sabem que aquest canvi és consensuat
entre ambdues parts, i que si no han «adaptat» el conveni al nou canvi, tard o d’hora ho
faran i, per tant, no incompliran res.
Acordem: reprendre el text de la PasuCat sobre aquest tema i mirar d’afegir-hi la reflexió
sobre el canvi de filosofia, i publicar-ho a la web de Jo Sí.
A més, es parla d’escriure un text pel Diari de la Sanitat però, es considera que no hi ha
forces i que se’ls comentarà si volen tractar ells el tema, amb la nostra ajuda, i mirant de
vincular-la a l’incendi de Badalona.

2. Problemes amb TSI provisional
Arrel de la pandèmia, el CatSalut va habilitar un procediment web pel qual es demanava
una TSI provisional sense padró. Sembla que un cop ja hi ha padró i l’adreça és diferent,
hi ha alguna mena de problema informàtic que fa que les TSI definitives no arribin.
Són reticents a rebre-la al mateix CAP (que solucionaria el problema). Podria ser que amb
una mica de ganes, l’administrativa pot arribar a solucionar el problema. De moment, ve iem com va abans de fer res.

3. Negoci sanitari privat a Ucraïna
Una companya ens explica uns casos de «turisme sanitari» en què la sanitat privada cata lana (no sabem quina) fa negoci amb el dolor de famílies ucraïneses, fent tractaments
oncològics a canalla.
Sembla que no estan clares les condicions dels contractes (estan en rus) i que quan han
demanat alguna mena d’informació, no els hi haurien aclarit, i fins i tot haurien rebut
amenaces d’interrompre el tractament.

La companya ens demana recolzament. Ens seguirà informant; entre altres coses, podríem aconseguir una còpia del contracte i traduir-la del rus.
Recordem que la sanitat privada rep moltíssimes ajudes de diner public, i algunes fins i
tot estan directament finançades amb diner públic. A banda de la vergonya de fer negoci
del dolor aliè, al damunt ho fan amb el nostre sistema de salut i amb el nostre finançament.

4. Vinculació INSS a atenció sanitària
Un CAP de Sabadell (Merinals) dóna una informació en què es vincula l’INSS amb l’atenció sanitària. Això ja sabem que no és així des de 2015 (o 2012!)
Acordem: denunciar l’existència d’aquest paper, instant al CAP que deixi de donar aquesta informació incorrecta, posant en coneixement al CatSalut, i instant al CatSalut que revisi si cap altre CAP no dóna informació incorrecta similar.
Arrel d’aquest cas, ens assabentem que una infografia de Farma Mundi sobre l’accés al
sistema sanitari català, també vincula l’INSS a l’atenció sanitària, malgrat haver comptat
amb l’assessorament de companyes de la campanya. Sembla que el CatSalut hauria afegit aquesta vinculació després de l’assessorament de les companyes.
Ja s’ha posat en coneixement de Farma Mundi i segurament encara no han imprès. Els recomanem que treguin tota vinculació a l’INSS.
A més, sembla que a la web de la Generalitat, també vincularia l’atenció a l’INSS.

5. Altres
No s’ha posat data per a la propera trobada.

