VAGA DE FACULTATIUS

Atenció Primària digna i respectada
1. Perquè la pressió assistencial és insostenible i tòxica

Exigim un temps MÍNIM de 12 minuts per a la visita presencial i de 6 minuts per a la no presencial; un temps
assistencial MÀXIM de 2/3 de jornada; un nombre MÀXIM de 28 visites totals en l’agenda diària; un MÀXIM de
pacients assignats per a cada estament (1.300, MdF; 1.000, pediatria; i 8.800, ginecologia), més baix si la
població és més depenent; i el compliment dels terminis legals de referència per a derivacions a altres
especialistes i/o proves complementàries (30 dies MÀXIM la derivació preferent i 90 dies MÀXIM l’ordinària).

2. Perquè des de l’any 2010, la plantilla de l’ICS ha perdut 920 facultatius d’AP

Exigim recuperar la plantilla perduda; no ampliar la cartera de serveis fins que no es disposi d’una dotació de
professionals adequada per garantir-la sense generar sobrecàrrega assistencial als equips; i convocar totes les
places MIR disponibles a Catalunya, prioritzant les especialitats deficitàries de primària.

3. Perquè als facultatius ens han tret entre un 25 i un 28% del poder adquisitiu

Exigim el retorn de les retribucions corresponents a la retallada salarial sostinguda des de 2010, les pagues
pendents de 2013 i 2014, el cobrament de la carrera professional sense endarrerir un any el mateix, el 100% de
les DPO, els 3 dies d´assumptes propis atorgats com a contraprestació per la congelació salarial, el cobrament
de l’ampliació de jornada a 37,5 hores setmanals, el pla de pensions dels treballadors públics i els fons d’ajuda
social.

4. Perquè volem la conciliació real i efectiva, no teòrica

Exigim el tancament de tots els centres d’atenció primària de Catalunya com a MÀXIM a les 20 hores;
l’aplicació del percentatge de reducció de jornada, tant a la part assistencial com a la no assistencial; propostes
de conciliació d’horari que superin la rigidesa del torn de matí i tarda, i el reconeixement de l’especial penositat
dels torns de tarda.

5. Perquè l’ACUT ha de ser un dispositiu específic, amb plantilla pròpia

Exigim recuperar, com a MÍNIM, la plantilla pròpia de facultatius definida en la memòria de creació dels
dispositius; l’equiparació salarial als facultatius dels EAP; el pagament del doblatge de manera equivalent al
dels EAP; la dignificació del material i espais físics de descans; la consideració de la lliurança postguàrdia com
a jornada efectiva de treball no recuperable; el respecte del temps obligatori de descans; la jornada ACUT 100%
voluntària i no obligatòria per als facultatius propis dels EAP; i el pagament de l’hora d’atenció continuada com
a MÍNIM al preu de la hora de jornada ordinària, amb la recuperació del tiquet menjador.

6. Perquè els facultatius d’AP volem escollir els nostres líders

Exigim substituir la figura del director per la del coordinador, obligatori per a tots els equips i escollit pels seus
membres, amb l’obligació de prestar assistència, avaluats cada 2 anys per l’equip des de la vessant de risc
psicosocial; no acceptant altres càrrecs de gestió, com líder clínic o similar, que generi sobrecàrrega
assistencial a la resta de facultatius i no sigui escollit pels mateixos.

7. Perquè l’AP s’ha de finançar amb un mínim del 25% de tot el pressupost sanitari

Per aconseguir tot l’anterior, exigim aturar la caiguda sistemàtica del percentatge d´assignació cap a l’AP del
pressupost total de salut com succeeix des de 2010.

