COMUNICAT
Pagament Sobrecost COVID-19 en el Conveni de la
sanitat privada d’accidents de trànsit 2019-2022
En les darreres setmanes hem estat negociant amb UNESPA, en el marc de la
Comisión Nacional de Vigilancia, els criteris d’actualització del sobrecost COVID,
arran que el Ministeri de Sanitat ja no publica l’indicador que marcava la
desactivació i activació de la mesura.
Des d’UNESPA consideraven que amb la baixada de casos COVID la situació
havia canviat radicalment i que ja no corresponia tenir activada la mesura de
compensació del sobrecost. Les associacions sanitàries vàrem argumentar amb
criteris assistencials i econòmics que no estàvem d’acord i que es tenien que
mantenir les compensacions per sobrecost i, en tot cas, adequar els imports a
la situació actual.
Finalment hem arribat a un acord que actualitza els indicadors de referència i els
imports. Les noves condicions s’aplicaran en la facturació a partir del 18 de
maig de 2022.

▪

La possibilitat de facturar els conceptes de sobrecost estarà subjecta a
que la incidència acumulada en 14 dies de casos de COVID-19 en més
grans de 60 anys, que publica setmanalment pel Ministeri de Sanitat, sigui
inferior a 250 (indicador T2) i la taxa d'ocupació hospitalària per 100.000
habitants (indicador A1”) sigui inferior a 10 durant 2 setmanes
consecutives. En cas que ambdós indicadors no coincideixin
simultàniament en els valors acordats entre ambdós indicadors, prevaldrà
l'indicador A1”.

▪

Aquests criteris es mantindran fins que es declari la fi de la pandèmia per
part de l'autoritat sanitària pertinent, o aquesta modifiqui el quadre
d'indicadors de control de la seva evolució o bé s'arribi a un nou acord per
part signant en atenció a l'evolució epidemiològica de la malaltia i de les
mesures de prevenció que fossin necessàries.

Els imports del sobrecost són els següents:

▪

▪
▪
▪

Mòduls raquis i ambulatori…...20€ per mòdul. Aquest sobrecost s'haurà
de facturar juntament amb la prestació principal. La data d’inici de
tractament és la que determina l’import a facturar. Els mòduls facturats
requereixen haver inclòs en el tractament assistencial sessions de
rehabilitació.
Sessió de rehabilitació……….............. 1,20€
Estada hospitalària …………….…........1,70€
Prova PCR………………………………. 75€ i Test d’antígens 9€.

Ambdues proves només seran facturables en més grans de 60 anys i
col·lectius vulnerables; cal l'enviament de justificant de la realització de la
prova, i que es requereixi per a ingressos hospitalaris o per a intervencions
quirúrgiques.
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