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POSICIONAMENT DE LA CAMFiC AL VOLTANT DE LA
GESTIÓ DE LA INCAPACITAT TEMPORAL (IT) EN LA
PANDÈMIA PER LA COVID-19
El model d'IT espanyol compleix les funcions d'aportar una justificació mèdica d’una
absència laboral per malaltia o accident. Aquest sistema està periòdicament revisat
mitjançant el procediment d’inspecció que exerceix el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS), i les empreses poden intervenir mitjançant revisions
paral·leles. En els Centres d’Atenció Primària moltes patologies que són ateses són de
bona evolució, i de resolució en pocs dies. Tal és el cas de la infecció respiratòria
ocasionada per la variant Òmicron del SARS-CoV-2, variant predominant en aquests
moments al nostre país. Actualment, la 6ª onada pandèmica per la COVID està
provocant una afluència històrica en el número de visites ateses als CAP, fet que
compromet la qualitat de l’atenció, la seguretat del pacient, i contribueix al demostrat
infradiagnòstic d’altres patologies noCOVID d’alt impacte en la morbiditat i mortalitat.
Els processos de burocratització continuen sent un llast importantíssim en el dia a dia
del metge de família, un malbaratament de recursos públics i una pèrdua de valor de
l’acte. I el màxim exponent d’aquesta ineficiència crònica el representa l’actual gestió
de la IT: han estat constants els intents de transformació i canvi de la gestió de la IT a
base de recomanacions de diversos experts i organitzacions científiques estatals i
autonòmiques. Tanmateix, el procés d’emissió d’una baixa laboral no és patrimoni
exclusiu de l’especialitat en medicina familiar i comunitària: la baixa la pot emetre
qualsevol especialista del sistema públic de salut.
Davant d’aquesta situació, la Junta Permanent de la Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària, reunida el 13 de gener de 2021, proposa a les instàncies
implicades les següents mesures de caràcter urgent:
1. Estendre el període pel qual es pot fer l'alta des del primer dia de la baixa als 7 dies
en cas de COVID. Això no impediria que, si transcorregut aquest període el pacient
continua simptomàtic, pugui contactar amb el centre de salut per allargar la IT.
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2. Articular la possibilitat d'autojustificació de les absències per COVID a les empreses,
en els casos autodiagnosticats amb test d'antigen i notificats a les farmàcies
acreditades, podent descarregar l'autojustificació i registre per via telemàtica , similar
a les que es van obtenir en els desplaçaments durant el confinament, amb la
possibilitat d’incorporació als 7 dies sense més tràmits.
Aquest model s'està aplicant de facto al nostre país actualment, en registrar els tests
d'antígens i considerar veraç la informació telefònica rebuda, fet que permet
minimitzar els desplaçaments dels contagiats. Els encarregats d'accedir a aquesta
informació confidencial serien aquells membres de les empreses que cursen les
baixes per la malaltia comuna per COVID amb el mateix tracte administratiu que els
accidents laborals.
Finalment, la Pandèmia per la COVID-19 ha accelerat processos de canvis forçats per
les circumstàncies. Prou coneguda és la frase “ha vingut per quedar-se” tant per
aspectes clínics com organitzatius: l’ecografia pulmonar, l’atenció telemàtica,
l’atenció a les Residències de gent gran pels equips d’atenció primària, entre altres.
En altres països com per exemple el Regne Unit, amb un model organitzatiu sanitari
similar existeixen fórmules d’autodeclaració responsable per qualsevol contingència
per un període de 7 dies, ja existents abans de la Pandèmia, que durant la pandèmia
s’ha ampliat a contingències de fins a 28 dies. La CAMFiC insta novament als òrgans
competents a establir els canvis normatius necessaris per implantar aquesta fórmula
d’autodeclaració responsable, que fomenta l’actitud madura que la societat reclama i
que contribuirà a disminuir un dels principals motius de burnout del col·lectiu
professional, però sobretot, a disminuir l’excés de burocràcia sense valor clínic per la
persona atesa.

Barcelona, 13 de gener de 2022
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