ACTA DE LA 30ª TROBADA
DE GRUPS D'ACOMPANYAMENT DE BARCELONA I RODALIES
Ateneu Cooperatiu «La Base» del Poble Sec
diumenge, 17 de setembre de 2017
organitza

Jo Sí Sanitat Universal
participa

Grup d'Acompanyament de Gràcia
Grup d'Acompanyament del Guinardó
Grup d'Acompanyament de l’Eixample
Grup d'Acompanyament del Gòtic
Grup d'Acompanyament del Poble Sec
Resistència Clínic
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Empadronament
Exclusió
Facturació a Urgències
Atenció Primària
Medicalització
Altres

1. Empadronament
a) Darrera reunió amb l’ajuntament
La darrera reunió amb l’ajuntament el 16-gen amb el títol «millores en el circuit d’empa dronament a Barcelona». Hi havia gent de diferents col·lectius amb dificultats i problemàtiques molt diverses. Van recollir diverses propostes; entre d’altres poder consultar el
teu estat del padró a l’OAC.
Davant de la qüestió del silenci administratiu negatiu, ara diuen que l’ICR no forma part
dels tràmits de l’empadronament, que és un tràmit previ de serveis socials, i per tant el
silenci administratiu de l’ICR no té res a veure amb l’OAC. Sembla una mena d’eufemisme
per justificar l’exclusió burocràtica.
b) Acció pel silenci administratiu positiu
Acordem fer una acció de presentació massiva d’instàncies a l’OAC central (Sant Miquel),
amb coreografia a fora, hi hagi «casos» o no, al·legant l’argumentari legal i invocant els
drets, i fent al·lusió al dret l’accés a la sanitat. Treballem el text a la jornada de feina del
18-feb (caldria que vingués gent de la PasuCat).

2. Exclusió
a) Registre de casos
Es segueixen enregistrant els casos i compartint-los per correu electrònic.

b) Material de difusió
S’està actualitzant la Guia per obtenir la Targeta Sanitària. Quan estigui llesta, es difondrà i es penjarà a la web.

3. Facturació a Urgències
a) Cartell contra el cobrament a urgències
El cartell contra la facturació a urgències («Cobrar urgències és il·legal. Si et volen cobrar,
reclama!»), falta traduir a: anglès, francès, àrab, xinès, urdú.
b) Declaració Responsable a l’Hospital Clínic
Ara, al Clínic, en lloc de Declaració Responsable, fan signar un document al què el pacient
es compromet a pagar l’atenció sanitària en cas que no se’n faci càrrec l’asseguradora
corresponent. Acordem posar reclamació massiva, treballem el text a la jornada de feina
del 18-feb.
c) Empreses de Facturació
L’objectiu seria que si volen subcontractar la facturació d’urgències, que ho facin però,
que no vagin a comissió. Si cobren a comissió, s’està incentivant que facturin més, i el
què han de fer es cobrar el què toca, no com més millor. Des de Clínic, poden trobar més
informació.

4. Atenció Primària
a) Jornada sobre Atenció Primària de Marea Blanca
Previst per dissabte 27-gen a les 10h a l'Espai de Salut Comunitària del CAP Guineueta.
Acordem difondre la jornada (web, facebook i twitter).

5. Medicalització
a) Propostes pendents
•

Campanya «fora indústria del meu CAP» (tant propagada com visitadors) + declaració de conflicte d’interessos per part dels professionals + qüestionari per posar
nota a un CAP sobre conflicte d’interessos

•

Esbrinar com/quan la informació «metge-pacient-medicament» passa de les receptes a la indústria farmacèutica, per a que la indústria «recompensi» la venda/consum de medicaments.

6. Altres
a) Tribunal Permanent dels Pobles
L’audiència de París ja ha passat. L’audiència de Barcelona, que serà pel maig, anirà sobre
gènere i menors, i podríem participar parlant de l’accés a l’atenció a menors i embarassades. Caldria anar a la reunió de preparació (prevista pel diumenge 28-gen d’11h a 17h a
Ca La Dona) amb una proposta concreta: Es proposa centrar-ho en la problemàtica i pen-

sar si es planteja per casos concrets o per casos agrupats.
b) Xarxa de Cures
La Xarxa de Cures és una plataforma que coordina diferents lluites vinculades a les cures.
S’acorda d’adherir-s’hi com a campanya, implicaria compartir informació. Resistència Clínic j acostuma a anar a les reunions.
c) Concentració contra llistes d’espera
És el 25-gen recolzat per Marea Blanca i Rebel·lió Primària. Cada hospital fa el seu horari.
Acordem fer-ne difusió.
d) Sol·licituds de Xerrades
Ens han demanat que vagi algú de la campanya a:
•

Xerrada a l’Ateneu Llibertari de Gràcia sobre l’Atenció Sanitària a Migrants, divendres 16-feb a les 19h, junt amb l’Espacio del Inmigrante.

•

Jornades d’Interculturalitat (del 5 al 7-març) a Institut Manuel Tarradell d’FP d’Integració Social, per parlar d’exclusió sanitària.

e) Properes trobades
Sembla que no han funcionat gaire bé les trobades entre setmana; tornarem a fer-les to tes en diumenge.
Farem una jornada de feina:
Diumenge, 18 de febrer de 2018 a les 10h30
a La Negreta del Gòtic
amb la següent feina:
1. Acció per demanar el silenci administratiu a l’empadronament sense domicili fix
(text de la instància i coreografia)
2. Acció de reclamació massiva al Clínic contra el darrer text de facturació (text)

La propera trobada (31ª) serà:
Diumenge, 4 de març de 2018 a les 10h30
a l’Ateneu Llibertari de Gràcia

