Nota de premsa
12 de juny de 2006
El Síndic demana informació a Salut arran la suspensió del decret que
determinava la jornada de sis hores per a metges i infermeres de
l’ICS
El Síndic ha demanat informació al Departament de Salut sobre les
mesures i les actuacions que prendrà arran de la resolució del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, que suspèn cautelarment un decret
que determinava una jornada de sis hores diàries per als metges i
infermeres de l’Institut Català de la Salut (ICS) que tenien una
dedicació de dues hores i mitja diàries.
El defensor de les persones ha obert una actuació d’ofici perquè
considera que els Equips d’Atenció Primària (EAP) formats per dos tipus
de personal -els que treballen sis hores i els que treballen dues hores i
mitja- no poden desenvolupar totalment les seves funcions i
distorsionen els principis del sistema reformat, sobretot de prevenció i
promoció de la salut, de treball en equip i de coordinació.
El Síndic ja havia suggerit aquesta integració horària, negociada amb els
treballadors afectats, amb motiu d’haver rebut diverses queixes sobre
presumptes discriminacions a ciutadans que encara rebien l’atenció
sanitària amb personal que treballava dues hores i mitja, i per tal que
tota la població pogués ser atesa de forma homogènia, pel nou sistema
establert en la reforma de l’atenció primària.
Després del suggeriment, el Departament de Salut dictà el decret que
ara ha estat suspès.
La integració horària significava tancar realment i efectiva la reforma
de l’atenció primària iniciada el 1985, amb els beneficis que ha
comportat per als usuaris de la sanitat, com, entre altres, la posada en
funcionament dels equips d’atenció primària als ambulatoris, la
utilització i confecció de la història clínica, l’horari del funcionament
dels CAP de 8 a 21 hores, els programes de prevenció, l’atenció
domiciliària per a crònics, etc.
La suspensió del decret torna a deixar les coses tal com eren, amb més
de mig milió de persones encara ateses per metges i infermeres amb
horari reduït.
També ha sol·licitat informació sobre la possible incidència de
l’aplicació de la Llei d’incompatibilitats, en el col·lectiu de personal
afectat pel decret de modificació horària i, així, poder conèixer el
percentatge d’aquests professionals sanitaris, amb remuneracions al
sector públic, als quals es pogués aplicar la llei esmentada.

