
Planificació: Increment substancial del nombre facultatius/ves que presten assistència
al sistema públic de salut.
Retribucions: Aproximar la retribució mèdica mitjana de Catalunya (de 55.000 a
70.000€/any sense guàrdies) a la dels països més propers (França, 88.000€; Alemanya,
165.000€; Bèlgica, 152.000€), i dignificar el sobreesforç que realitzen els facultatius per
la falta de personal.
Jornada i descansos: Recuperar la jornada laboral de 35 hores setmanals, respectar els
descansos mínims i reduir l’esgotament dels professionals.
Sobrecàrrega: Conèixer i dimensionar adequadament les necessitats de facultatius en
base a l’excés de treball que realitzen les plantilles mèdiques dels centres. Dignificar les
consultes i assegurar la qualitat assistencial.
Formació: Garantir l’actualització del coneixement mèdic i desvincular la formació dels
facultatius de la indústria farmacèutica.
Contractacions: Erradicar la precarietat i establir un sistema garantista amb capacitat
de captar i retenir el talent mèdic.

El Sindicat Metges de Catalunya convoca una vaga pels dies 25 i 26 de gener de 2023 amb
unes reivindicacions  fonamentades en els següents capítols i objectius:
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Amb aquestes reivindicacions laborals MC fa un pas endavant convocant, legítimament,
una vaga dels facultatius del SISCAT. Nombroses plataformes i organitzacions sanitàries,
inclosa la CAMFiC, hem diagnosticat la situació del sistema sanitari tant abans  com durant
la Pandèmia per SARS-CoV-2, i hem fet arribar propostes de transformació i modernització
del Sistema Sanitari. Diversos informes  insten al reforç de l’atenció primària, no solament
des d’un punt de vista conceptual com a eix del sistema de salut, sinó com l’element
primordial (juntament amb Salut Pública) de resposta davant possibles futures pandèmies.
Els darrers 5 anys hem conegut a 4 consellers, i la manca de criteri en la planificació en
recursos humans d’anys anteriors ha conduït a una profunda crisi del conjunt de l’atenció
primària per mitjà de la devaluació de la seva figura central: l’especialista en medicina
familiar i comunitària.
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https://metgesdecatalunya.cat/uploaded/File/Documentacio/reivindicacions_MC.pdf
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_13490.pdf
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_13019_EBLOG_4057.pdf
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_14356_EBLOG_4160.pdf
https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/sobre_lagencia/comite_assessor_covid19/El-sistema-de-salut-a-Catalunya-front-a-futures-pandemies.pdf
http://www.camfic.cat/
http://www.twitter.com/camfic
http://www.facebook.com/camfic
http://www.instagram.com/camficcat
http://www.camfic.cat/
http://www.camfic.org/
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Prioritzar la tinença de l’especialitat en Medicina Familiar i Comunitària en
qualsevol procés de concurs o contractació pública anteposant-la pel davant de
qualsevol altra facultatiu sense títol oficial. Aquest és un dels elements que
permetran a curt i mig termini prestigiar l’especialitat, garantir la qualitat del servei
i la seguretat en l’atenció a les persones. 
Incrementar de forma molt substancial (fins a un 40% del total de les places MiR)
les places de Medicina Familiar i Comunitària d’acord amb els criteris objectius
emesos per informes independents i del mateix Ministerio. Paral·lelament, insten a
la millora de les condicions laborals dels professionals en període de formació
sanitària especialitzada.
Oferir un pla d'estabilitat professional que ajudi a vincular l’activitat professional
dels nous especialistes via MIR a l'Atenció Primària de Catalunya. Acreditar més
centres docents (aprofitant el nou Programa de l’especialitat previst d’implantar el
2023) rebaixant els estàndards d’acreditació.
Implantació de l’assignatura en Medicina Familiar i Comunitària a les facultats de
medicina de les universitats catalanes, sent reconeguda com a àrea de
coneixement específica i, per tant, dotada del professorat acadèmic necessari
capaç de traslladar els valors de la professió a l’estudiant de Grau
Promoure nous models d’organització professional que atorguin major
autonomia en la presa de decisions dels centres d’atenció primària. En un escenari
de manca de professionals caldran nous models d’organització aplicant principis
de subsidiarietat. Reconèixer periòdicament els centres amb millors resultats en
les dimensions clàssiques d’avaluació de l’atenció primària.
Redefinir les Carreres Professionals dels especialistes en medicina familiar i
comunitària per fer-les desitjables, per redreçar el desequilibri existent en les
ràtios de 3r i 4t nivell de carrera entre àmbits hospitalaris i àmbits d’Atenció
Primària.

Validant les reivindicacions anteriors, l’autèntic canvi passa per accions de
transformació sistèmica (també legislativa i normativa) que permetin abordar el nucli
del problema: professionals, organitzacions i prestigi. Entre aquestes accions
proposem prioritàriament:
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http://www.camfic.cat/
http://www.twitter.com/camfic
http://www.facebook.com/camfic
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http://www.camfic.org/
https://www.sanidad.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5676
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Finalment, advoquem per l’elaboració d’una Llei d’Atenció Primària i Salut
Comunitària, seguint l’exemple de Salut Pública (amb Llei pròpia). Una llei garantista
pel ciutadà, amb eixos fonamentals: (Eix 1) Universalitat de l’atenció; (Eix 2) garantia de
desenvolupament i avaluació de les dimensions de l’AP (accessibilitat, coordinació,
eficiència, capacitat de resolució, etc); (Eix 3) garantia de cartera de serveis i de la
provisió del finançament per complir amb els eixos anteriors. Un finançament que tal
com s’ha demanat fins a l’extenuació i seguint les recomanacions internacionals, ha
d’assolir el 25% del pressupost en Salut.

 
Barcelona, 29 de novembre de 2022 

Junta Directiva de la CAMFiC

Referències

Reivindicacions de Metges de Catalunya per a la millora de les condicions de Treball del
personal facultatiu
https://metgesdecatalunya.cat/uploaded/File/Documentacio/reivindicacions_MC.pdf
 
Reptes de futur de l'Atenció Primària. Document CAMFiC, 2019
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_13490.pdf 

Enquesta directors d'EAP davant la covid-19. Document CAMFiC, 2020 
 http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_13019_EBLOG_4057.pdf

Atenció Primària en l'era post-COVID revolució per a la transformació. Document de
Posicionament CAMFiC, 2021 http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_14356_EBLOG_4160.pdf

El sistema de salut a Catalunya front a futures pandèmies.  Consell  Científic Assesor  de la
COVID-19. Departament de salut, 2022.
https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/sobre_lagencia/comite_assessor_
covid19/El-sistema-de-salut-a-Catalunya-front-a-futures-pandemies.pdf 

El Ministerio de Sanidad presenta el estudio "Modelo de Simulación de Médicos Especialistas
en España 2021-2035". Informe de  Patricia Barber y Beatriz González López-Valcárcel
https://www.sanidad.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5676 

Amnistia Internacional 2022: 25% Atenció Primària https://www.youtube.com/watch?
v=_TJdSnfSREU
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