MANIFEST MIR 2016
METGES DE CATALUNYA
És indiscutible que l'assistència mèdica que s'imparteix en la majoria dels centres
sanitaris de Catalunya la fem, sobre manera i amb gran professionalisme, els metges
interns residents (MIR) i els altres facultatius en formació, que, a l’igual de la resta de
professionals de la salut, hem patit un allau de retallades econòmiques i de drets
durant les últims anys. Des de l’inici de la crisi, Metges de Catalunya (MC) ha vingut
denunciant, entre altres greuges, la important disminució de les plantilles mèdiques
que ha deixat els residents amb una major càrrega assistencial i un deteriorament
significatiu de les seves condicions laborals i docents.
La reducció i absència de professionals sanitaris ha fet impossible garantir l'adequada
supervisió i bona formació de tots els MIR, i les retallades econòmiques no han fet
altra cosa que empitjorar la nostra ja de per si precària economia.
És per això que els metges residents, reunits en assemblea reivindicativa i mitjançant
l'Agrupació de Facultatius en Formació de MC, manifestem el nostre més enèrgic
rebuig i total desaprovació a les condicions laborals i docents a què estem
sotmesos actualment.
Per aquest fet, exigim als responsables polítics i sanitaris el següent:


Jornades laborals adequades a les nostres necessitats docents i no
només a les necessitats assistencials que s’han multiplicat per la reducció
de la plantilla. Com a conseqüència, proposem que s'assignin oficialment dues
hores diàries fixes dins de la jornada laboral del MIR per a la realització
exclusiva d'activitats docents, sense que es pugui fer durant aquest període
cap activitat assistencial.



Jornades de formació continuada, periòdiques i generalitzades per a tots
els residents dins l'horari laboral, seguint un pla integral de formació elegit
per cada un dels centres formadors i tenint en compte els diferents programes
formatius de cada especialitat.



Acreditació de tots els cursos impartits per l'empresa durant el nostre
període de formació especialitzada i suport econòmic per a la realització
d’altres cursos organitzats per entitats alienes a l’empresa i de reconegut
prestigi docent.



Recuperació dels cursos d'aprenentatge del català oferts fins fa alguns anys
per l'empresa pública, en compliment de la Llei 1/1998 de política lingüística de
la Generalitat de Catalunya.



Augment de la plantilla de tutors i professionals sanitaris que permeti la
bona formació del resident i la millora de la qualitat assistencial, així com el
degut reconeixement (administratiu i econòmic) de tots aquests tutors que són
peces claus de la nostra formació i el nostre futur professional.
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Inspeccions de treball periòdiques que obliguin les empreses a complir
de manera estricta la jornada laboral del MIR i, en el cas de detectar
incompliments per part dels tutors o caps de servei, denunciar-ho davant les
autoritats laborals corresponents.



Lliurança postguàrdia i ajust del nombre d'hores laborals perquè l’empresa
respecti el dret al descans i la salut dels professionals sanitaris.



Recuperació de les dietes durant les jornades d'atenció continuada
(guàrdies) perdudes els últims anys, tant en l'àmbit hospitalari com en l’atenció
primària.

Sens dubte que hi ha moltes més reivindicacions a fer, però necessitem de la teva
col·laboració com a metge resident per impulsar la defensa laboral i docent del
nostre col·lectiu.
Necessitem escoltar i fer sentir la veu dels MIR davant de totes les autoritats
competents. Junts aconseguirem els pactes que ens han de permetre establir un
primer acord laboral i docent per als metges en formació. Només amb aquest
“ACORD MIR” iniciarem una nova etapa en la relació entre l'empresa i els
residents.
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