Memòria Comissió de Salut 2015
La Comissió de Salut de l’Associació Veïnal Vila de Gràcia continua treballant amb un projecte comú
amb el Grup de Salut de l’Assemblea Vila de Gràcia en dues grans línies:
 Salut a Gràcia
 Exclusió sanitària explícita. Grup d'acompanyament
Exclusió sanitària implícita: llistes d’espera abusives
Principals activitats realitzades durant el 2015
Salut a Gràcia:
 Reunions amb les direccions dels 3 CAP del districte per demanar informació i poder valorar el
seu funcionament, demores en les prestacions, casos d'exclusió, possibles solucions a
problemes detectat
 Participació en les reunions de seguiment amb el Districte sobre l’obertura del CUAP Gràcia
(antic CUAP Esperança)
 Seguiment de la futura obertura del CAP Vila de Gràcia (en l’antiga Cibeles)
 Coordinació amb els grups de salut de l'àrea d'influència de l’hospital de Sant Pau i reunió
conjunta amb la direcció de l’hospital per valorar les llistes d’espera i com millorar-les, les
queixes dels/ les usuàries, irregularitats en l’atenció urgent (cobrament) i en les demandes
d’atenció a persones sens targeta sanitària....
 Participació en el Consell de Salut de Gràcia del Districte per demanar informació, denunciar
deficiències sanitàries detectades i buscar solucions (veure document de Propostes de Salut al
PAD 2016-2019).
Exclusió sanitària explícita i implícita
 Coordinació amb altres grups d'acompanyament de Barcelona i Catalunya dins la campanya Jo
Sí Sanitat Universal
 Acompanyament dels casos d'exclusió en el Districte per la negativa d’atenció, per les dificultats
en aconseguir TS i dificultats en els tràmits d’empadronament de persones sense domicili fix o
sense documents acreditatius
 Participació en les taules Informació i recollida de queixes dels usuaris de l’hospital de Sant
Pau, en coordinació amb altres grups de la zona d’influència de l’hospital
 Participació en actes de denúncia i de suport a persones afectades per l’exclusió i les retallades
sanitàries
Projectes pel 2016:
 Continuar treballant i aglutinant forces en els diferents activitats iniciades
 Iniciar les reunions amb l’Hospital Dos de Maig, hospital de suport de l’Hospital de Sant Pau, en
coordinació amb els grups de salut de la seva àrea d’influència
 Intentar augmentar la nostra presència al carrer amb taules, actes...
 Treballar el reforçament de l’Atenció Primària i la sensibilització contra la medicalització de la
vida
Vila de Gràcia, 12 de maig del 2016

