Un Hemofílic a Londres : La meva experiència vivint i treballant a l’estranger
Preparació : La empresa amb la que treballava a Barcelona em va oferir la possibilitat d’anar a la
oficina de Londres a treballar a la oficina d’allà. 1er de tot em vaig posar en contacte amb
l’associació de l’hemofília per si em podien informar sobre com podia obtenir el factor al Regne Unit.
Ells a la vegada em van posar en contacte amb una de les associacions d’hemofilia de Londres que
em van donar el contacte d’un dels hospitals de la ciutat. Ells em van informar del que havia de fer
per poder obtenir el medicament un cop arribés allà.
Requisits: Al ser part de la unió europea no es necessita cap permís de treball. Abans de marxar vaig
demanar un informe en anglès a l’Hospital de Sant Pau que expliques el meu historial i la meva
condició. També vaig sol·licitar la targeta sanitària europea per si de cas. Òbviament vaig prendre
unitats de factor ja que no sabia el temps que tardaria a tenir-ho tot lligat.
Un cop a Londres vaig haver d’anar registrar-me a algun dels centres de seguretat social (n’hi ha
repartits per tota la ciutat) i obtenir una referència del meu GP (prèvia visita), que ve a ser com un
metge de capçalera i el numero de NHS, que es com la seguretat social. La seguretat social a Londres
es totalment gratuïta per qualsevol resident.
Amb aquesta documentació ja em vaig posar en contacte amb el departament d’Hemofilia de
l’hospital St. George’s per concertar ja una visita.
Tractament / Seguiment / Com a pacient, la 1ª visita va ser exhaustiva, un parell d’anàlisis de sang,
escàner pel tema de l’ hepatitis, visita al fisioterapeuta, etc… a partir d’aquí una visita cada 4-6
mesos. Personalment penso que el seguiment es mes exhaustiu que el que he tingut a Barcelona
(almenys durant els últims anys).
Tinc hemofilia A Severa i el tractament que segueixo es a demanda. El factor es recombinant i no es
la mateixa marca que utilitzava a Barcelona però no he notat cap diferencia al respecte en quant a la
resposta.
Diferencies: El factor es enviat a casa mensualment mitjançant una empresa privada que em
reconfirma abans de l’entrega quina quantitat necessito. Opció de fisioterapeuta, t’assignen un
només arribar i et fa seguiment cada vegada que tens visita. Dentista. Accés a una extranet on
registrar les vegades que em poso factor i el motiu. Informació que em donen cada vegada que tinc
una visita sobre les millores/novetats en les investigacions mediques, sobre la genètica en el cas que
vulgui tenir fills, etc..
També hi ha la opció de participar en enquestes remunerades.

