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ACCIÓ CONTRA L’EXCLUSIÓ SANITÀRIA A L’HOSPITAL CLÍNIC
El proper dijous 5 d’abril, veïnes i veïns dels barris que tenen l’Hospital Clínic com hospital de referència, així com activistes d’altres barris per la defensa d’una Sanitat Pública,
Universal i de Qualitat, estan convocades a les 11h del matí a l’entrada principal de l’hos pital (Villarroel, 170) per dur a terme una acció veïnal contra una irregularitat que es produeix al servei d’urgències de l’hospital.
Des de fa ja un temps, el servei d’urgències de l'hospital, abans de prestar l’atenció sanitària necessària, en certes ocasions fa signar un document als pacients. Aquest document, segons les entitats convocants, conté alguns termes que no s’ajusten a la legalitat
ni a la normativa vigent.
Del document es desprèn que, si el servei va a càrrec del CatSalut, el pacient ha de pre sentar la TSI i, si no s’ha rebut en 7 dies, afirma que l’assistència serà facturada al pacient.
Tal i com es desprèn del RD 16/2012, tothom té garantida l’assistència sanitària urgent i
això va quedar ratificat a Catalunya amb la Resolució del 30 de setembre de 2016 sobre
Assistència i Facturació a Urgències i la Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de
l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
Segons la normativa vigent, l’hospital hauria d’oferir la Declaració Responsable, per garantir que ningú no es queda sense atenció sanitària urgent per manca de recursos econòmics. Tanmateix, ni s’ofereix la declaració ni tan sols es contempla aquesta possibilitat
en el document que fa signar.
A més, en el mateix document, en els casos d’accidents laborals, de circulació, esportius
o escolars, s’insta novament a presentar tota la documentació necessària per facturar al
tercer pagador, afirmant novament que si no s’ha rebut en 7 dies, l’assistència serà facturada al pacient.
Això és del tot irregular, ja que si existeix un tercer pagador no hi ha cap supòsit en què
la factura pugui ser emesa al pacient. Des de les entitats convocants, es considera del tot
inadmissible que es traslladi aquesta responsabilitat al pacient, en un moment delicat de
salut.
L’objectiu principal de l’acció és exigir al departament de facturació del servei d’urgències que modifiqui el document en qüestió per ajustar-lo a la normativa vigent:
•

oferint la declaració responsable quan s’escaigui, tal i com estan obligats

•

encarregant-se de «perseguir» els tercers pagadors, en lloc de carregar aquesta
tasca al pacient

•

eliminant els terminis de presentació de documentació, per evitar una pressió
contraproduent en el pacient

•

oferint el document després de rebre l’atenció sanitària necessària, mai abans.

L’acció està organitzada per la campanya «Jo Sí Sanitat Universal» i el col·lectiu «Tancada
Clínic», i compta amb el recolzament de vàries associacions veïnals i de la «PASUCat». A
més, no es descarta que vinguin a donar-hi suport altres focus en lluita per la sanitat pública de la ciutat.

Sobre els convocants
«Tancada Clínic» es un col·lectiu nascut al 2012 arrel de les retallades, tancaments de llits
i de serveis a l'Hospital Clínic, format per les veïnes, usuàries i treballadores de l'hospital
que van acampar al vestíbul al 2012 i que des d’aleshores lluiten per aconseguir un Hospital Clínic 100% públic. Denuncien les derivacions a l'Hospital Sagrat Cor (un hospital
amb afany de lucre) i reivindiquen l'aturada definitiva de l'activitat del Barnaclínic (una
clínica privada que opera a dins de l'hospital aprofitant els recursos públics).
https://tancadaclinic.wordpress.com
«Jo Sí Sanitat Universal» és una campanya formada per persones usuàries i professionals
de la sanitat pública, procedents de diverses assemblees de barri i organitzacions en defensa de la sanitat. Nasqué fa quasi sis anys, coincidint amb la posada en marxa del nou
marc legal (RD 16/2012 i Instrucció Catalana 10/2012) que va suposar la supressió de
l'accés universal a la sanitat pública. Els seus objectius són derogar el Reial Decret per la
via de la desobediència i recuperar una sanitat pública universal, de qualitat i a càrrec
dels impostos.
http://josisanitatuniversal.cat
La «PASUCat» (Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya) és una Plataforma integrada per diversos col·lectius que reivindica la universalitat d'accés de la cobertura sanitària pública, perduda arrel del canvi de model decretat pel RD 16/2012 i la
Instrucció Catalana 10/2012. A més d'enregistrar i denunciar tots els casos d'exclusió sanitària que rep, va publicar l'any 2014 un informe sobre els dos anys d'exclusió sanitària a
Catalunya.
http://lapasucat.blogspot.com.es
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