Com hem gestionat
la crisi de la COVID-19?
6 propostes de La Unió per al
sector salut i social amb l’objectiu
d’estar activament presents en
els pactes per a la reactivació
econòmica i protecció social

Generant posicionaments des del
compromís, el coneixement i la
realitat de la provisió dels serveis

Treballant amb les
Administracions
per aportar la
perspectiva
assistencial i
organitzativa

Proposant mesures
per assegurar la
viabilitat de les
entitats i la gestió
de recursos

Sessions amb
el Govern de
la Generalitat
de Catalunya
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Sessions on line amb el
nucli de coordinació Salut
i Social, i dels consells de
participació dels associats
amb directius i responsables
de l’administració sanitària i
social

Participació activa
en la Comissió
de Proveïdors
i el Consell de
Direcció del Servei
Català de la Salut

Garantir l’estabilitat de la xarxa de
provisió sanitària i social amb la
incorporació de la disposició transitòria
primera i la disposició final segona de
la llei de mesures dels PGC 2020 de
l’esmena proposada per La Unió que
prorroga els contractes vigents fins
a l’aprovació de la llei de concertació
sanitària i social.

Posicionament de La Unió
sobre el paper de l’atenció
primària i comunitària i les
estratègies d’intervenció
assistencial COVID-19 i
post COVID-19, 8 d’abril

Reclamar no agreujar les
tensions de tresoreria de les
entitats per l’endarreriment
en el pagament del mòdul
social sociosanitari i de
les regularitzacions dels
concerts sanitaris 2018 i
2019

Participació i
propostes de
La Unió per
al plans de
desescalada

Estratègia de La Unió per
a l’avaluació de l’impacte
econòmic de la COVID-19
en els serveis sanitaris i
socials i l’adaptació del
sistema de pagament.

Reflexions del Consell
Consultiu de La Unió
sobre el govern i la gestió
de la COVID-19 i la bona
governança, de 8 d’abril

La rehabilitació
ambulatòria i la
telerehabilitació

Participació en
els criteris de
la col·laboració
del sector privat
en l’emergència
COVID-19

Actius en elevar
propostes a Foment,
PIMEC, CEOE, agents
socials i grups
parlamentaris

Treballant un
posicionament propi
per a un nou model
de residències i
l’atenció sanitària

Col·laboració professional temporal amb el
Departament de Salut des de la secretaria
tècnica d’atenció sociosanitària i dependència
de la Unió, com a delegada de la consellera
de Salut per abordar de manera integral la
situació de les residències en l’àmbit de la
ciutat de Barcelona.

Acceptació proposta tipus impositiu IVA 0% del 23.4.2020 al
31.7.2020 a l’article 8 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de
abril, per al lliurament de béns, importacions i adquisicions
intracomunitàries d’una sèrie de productes sanitaris
especialment vinculats amb els tractaments per COVID-19 i
detallats en l’annex del RDL. La Unió demana que s’apliqui
amb caràcter retroactiu i fins el 31 de desembre del 2020.

Contacte amb ASPE
per tal de sumar en
l’estratègia conjunta de
renegociació de tarifes
amb les asseguradores
per fer front a l’impacte
de la COVID-19

Salut

Social

Aprovisionament de material de protecció:

Propostes per a garantir l’estabilitat de l’ocupació, la
viabilitat de les entitats i la contraprestació de l’impacte
econòmic de la COVID-19: DL 12/2020 i Ies instruccions de
facturació subsegüents

Propostes per a garantir l’estabilitat de l’ocupació,
la viabilitat de les entitats i la contraprestació de
l’impacte econòmic de la COVID-19: DL 7/2020,
de 17 de març, que els centres puguin facturar el
100% de l’activitat ordinària que tenen contractada
inclosos els compromisos laborals acordat.

Objectiu prioritari per a la protecció dels professionals

Proposta de Bases de l’Escenari de contractació de serveis
de Salut 2020-2021 per a la planificació i el finançament
suficient per a la recuperació de l’activitat que incentivi a
la incorporació de canvis transformacionals que aporten
valor

Donant suport i
reconeixement
als professionals

Compromís de La Unió amb el
govern i la gestió de la COVID-19
Comunicat de la Junta Directiva,
Barcelona, 24 de març

La Unió es posiciona sobre el
Reconeixement als professionals
davant l’emergència de la
COVID-19 (Junta Directiva
de La Unió de 30 d’abril): és
condició necessària per aplicar
polítiques de reconeixement
extraordinàries, el reconeixement
via tarifa de l’import equivalent
que permeti fer el pagament del
100% de la retribució variable als
professionals del sector concertat.

Donant suport
a les mesures
de flexibilitat en
l’organització
del treball i la
captació de
professionals per
donar resposta a
l’emergència de la
COVID-19.

Petició formal per a la revisió de tarifes de l’acció
concertada per a atendre la COVID-19.

En l’àmbit social demanant
el reconeixement als
professionals de les
residències, i amb
l’article 166 de la llei de
mesures del PGC 2020
a proposta de l’esmena
de La Unió instant al
Govern equiparació de les
condicions laborals del
professionals de la xarxa
de serveis socials.

Col·laboració en la central de compres per a l’emergència COVID-19
Facilitar la col·laboració de Foment del Treball i altres entitats empresarials
per a l'aprovisionament internacional i nacional d’EPI’s
Recomanacions i accions per a vetllar per la responsabilitat de les entitats
davant la judicialització de la manca de material de protecció
Esquema dels EPI indicats en els diferents àmbits assistencials i situacions
al voltant de les mesures de protecció d’infecció de la COVID-19, a partir
dels protocols i guies publicades per la Generalitat de Catalunya

Continuant acomplint amb els compromisos de la negociació col·lectiva:
Aplicant el 2% de l’increment retributiu 2020 al personal laboral del
SISCAT i el 0,25% del 2019 en concepte de fons addicionals i vetllant per
l’aprovació en el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut de 3 de
juny de les tarifes 2020 i per la consolidació parcial dels recursos de la PIA
sociosanitària.
Acord Parcial Col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització,
assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques de Catalunya en el
qual s’acorda un increment del 0,9% (taules salarials) entre l’1 de gener de
2020 i el 31 de desembre de 2020.

Assessorament
i notes
informatives
Unió i Vallbé

Desenvolupament
de continguts
formatius
conjuntament
amb UCf en
matèria de
teletreball.

Com hem gestionat
la crisi de la COVID-19?
Vetllant per a
l’abordatge ètic i
orientant en els
aspectes de bon
govern, responsabilitat,
seguretat jurídica i
protecció de dades

Fonts
informatives per
a l’abordatge
ètic i repositori
de documents.

Hem participat en
les Recomanacions
pràctiques per a la
presa de decisions
ètiques i clíniques en
l’entorn residencial en
context de la crisi de
COVID-19, 2 de maig.
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Presents en el procés
participatiu per a l’elaboració
d’un Codi ètic del servei
públic de Catalunya amb el
document de consideracions
que ha elaborat el Consell
d’Ètica i Bones Pràctiques

Hem seguit protegint les dades
personals i resolent tot tipus
de consultes vinculades amb
la complexitat de la COVID-19
amb notes informatives
específiques sobre la
teleassistència, el teletreball, i
les recomanacions als delegats
de protecció de dades

Participem a la Comissió
de Salut Emocional,
Apoderament i
Acompanyament a la
Ciutadania del Sistema
Català de la Salut.

Participem en estudis de recerca i innovació per a
conèixer millor la malaltia i avançar-nos en el seu
tractament: estudi sobre l’afectació de la pandèmia
COVID-19 a l’atenció intermèdia (Pla director sociosanitari
i Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia i, estudi
observacional “Història natural de la malaltia COVID-19
en l’entorn de les residències de gent gran a Catalunya”
(Observatori de la Dependència d’ACRA).

APRENENTATGES

Rellegint els reptes del
Projecte +FUTUR amb una
mirada oberta al món

Al costat dels associats
i adaptant-los als nous
models de relació i treball

Comunicant
Compartint
testimonis,
realitats i primers
aprenentatges

7 Notes
informatives als
associats del 13 de
març al 4 de juny

Participant
en tertúlies

ODS i
Agenda 2030

RELECTURA REPTES

Sessions on-line amb
els òrgans de govern
i consells tècnics
i de participació:
62 sessions, 1.071
participants, del 13
de març al 4 de juny.

19 butlletins
INFO COVID-19
del 13 de març
al 4 de juny amb
un repositori
per recollir tota
la informació
actualitzada

Participació en un grup
Task Force impulsat per
l’International Hospital
Federation per tal
d’abordar els efectes de
la COVID-19, i en diversos
webinars sobre la gestió
de la crisi COVID-19 amb
diferents països

Impacte
COVID-19

Creació de la Comissió
d’Impuls del Projecte
+FUTUR per rellegir el
reptes del Projecte en
base als aprenentatges
COVID-19 i l’Agenda
2030 i els Objectius
de Desenvolupament
Sostenible

Sumant-nos
als merescuts
reconeixements
als professionals:

Tertúlies sobre
l'actualitat en la crisi del
coronavirus dels Matins
de Catalunya Ràdio amb
Mònica Terribas, el 19
de maig, el 14 d'abril i el
23 de març i a la Nit dels
Ignorants diumenge 26
d'abril.

Reobertura de
la seu de La
Unió amb un pla
de mesures de
seguretat per
a l’ús d’espais
al servei dels
associats

Sumant-nos a les
campanyes: #JoActuo,
#TotAniraBé,
#EnsEnSortirem,
#FrenarLaCorba que
volen donar suport
i agrair la implicació
ciutadana en la lluita
contra el coronavirus.

Webinar en el
Cicle sobre el
rol de l’atenció
domiciliària que
impulsa QIDA

Jo actuo del Fòrum
d’Associats Col·laboradors
aportant solucions als
centres.

Galeria
d’imatges
d’agraïment i
reconeixement
a tots els
professionals

Càpsula d'opinió
CEC. El nostre
sistema de salut
estava preparat
per donar
resposta a la
pandèmia?

Espai de treball
col·laboratiu, iniciatives
de treball compartides
entre associats amb
respostes col·laboratives
a la COVID-19. Associats
en xarxa

Dia Internacional de
la Infermera

Amb
presència a
la premsa:

Hem facilitat
els contactes
amb la xarxa
de Suport
emocional i
psicològic als
professionals
pel COVID-19.

La COVID-19 i el 44è
Congrés Mundial
d’Hospitals, una
oportunitat per
compartir els canvis
transformacionals
des del coneixement i
l’experiència

Pla d'acompanyament post
COVID-19 de la Fundació Unió.
Un servei modulable que
incorpora 5 línies d'acció: pla
de transició, repensar equips
i organització del treball,
impacte econòmic, mapa de
riscos i infraestructures.

Per Sant Jordi, Eloi Vila, periodista, parla de
persones, tendresa i agraïment i l’equip de La
Unió i la Fundació Unió expliquen la Història d’un
compromís

“10 receptes per
repensar la sanitat
a Catalunya”,
ARA, 19 d'abril. 15
experts analitzen
el present i el futur
del sistema de
salut.

Apropant-nos
a la realitat
social a través
de les xarxes
Twitter i
LinkedIn
La Unió Catalana d'Hospitals
alerta de l'impacte en salut
mental, La Vanguardia.
Sanitat pública, I tant?, Diari
de Tarragona.
Qué ha pasado en las
residencias, La Vanguardia.
Els aprenentatges de la
Covid-19, rba salut i gestió.

Amb Blogs d’opinió i
posicionament:
El valor de la gent
gran, Enric Mangas,
president de La Unió
L’atenció sociosanitària,
la invisibilitat de l’èxit,
Francesc Brosa Llinares
11 de juny de 2020

