Activitat col·legial · Debat sobre la professió

Els metges d’hospital advoquen per un canvi de model
amb més participació dels professionals

E

ls metges d’hospital vam elaborar un document amb les conclusions del Fòrum de la Professió Mèdica després d’un intens debat de més de
100 metges sobre les mesures d’estalvi necessàries
per fer sostenible el sistema sanitari públic. Aquest
document es va publicar a principis del 2012 als
Annals de Medicina i s’ha presentat a diversos hospitals de la xarxa pública. S’han fet aportacions interessants des de la pàgina web per tal d’enriquir
el document i ara era el moment de fer una revisió
crítica de la implementació que han tingut les diverses propostes als centres hospitalaris.
Som conscients que la situació econòmica no ha
deixat d’empitjorar i que les retallades en l’àmbit
sanitari les han absorbit sobretot els professionals
de la salut i, en gran mesura, els metges. Pensem
que s’ha tocat fons i que les dures restriccions pressupostàries anunciades tenen uns riscos i unes conseqüències molt greus per al nostre excel·lent sistema públic de salut, que ens poden abocar a una
atenció deﬁcient en un futur pròxim i a una pèrdua
de qualitat no assumible.
Cal un pacte urgent amb els professionals; per
això hem continuat treballant per anar cap a un
canvi de model en què el metge participi més en
la gestió clínica i formi part, en la mesura possible,
dels òrgans de govern dels hospitals.
Ja des de l’inici vam començar a treballar també per conèixer les implicacions presents i futures
que tenen les severes restriccions pressupostàries
en l’àmbit hospitalari, tant en l’atenció sanitària, la
formació i la investigació, com en els metges. En
aquest darrer punt, hem valorat la pèrdua de llocs
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1. Dolors Quera, Lurdes Alonso,
Jaume Padrós, Elvira Bisbe i Lluís
Albaigès, a l’acte de presentació
de les conclusions del Fòrum
de la Professió Mèdica.
2. Assistents al Fòrum de la
Professió Mèdica.
3. Elvira Bisbe, al mateix acte.
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de treball, la precarització
laboral i la pèrdua de nivell
adquisitiu, com també el
futur dels nous metges en el
sistema públic de salut.
Hem fet diverses reunions
l i
d
a hospitals per explicar les conclusions
dell Fò
Fòrum i
palpar el descontentament i el desànim dels professionals per l’impacte de la retallada pressupostària
en els seus centres.
També ens vam reunir a l’Hospital del Mar amb
els estudiants de Medicina de la Universitat Pompeu Fabra, que ens havien demanat d’explicar com
estan afectant i com afectaran les retallades la professió mèdica a Catalunya.
Estem disposats a col·laborar en les eines necessàries (agències tècniques d’avaluació independents,
planiﬁcació, reestructuració del sistema, etc.), però
considerem imprescindible preservar el pressupost
sanitari, ja que queda poc marge per millorar en
eﬁciència si tenim en compte que, a més, hem patit
un increment de la despesa amb l’augment de l’IVA
d’un 3%, l’IPC i el cobrament a partir del 2013 de
l’IVA en productes sanitaris.
Reiterem la necessitat d’un pacte polític i d’una
avaluació més tècnica de les solucions, amb una
millor planiﬁcació de la sanitat que volem i podem
oferir i un aprimament necessari de l’estructura no
assistencial.
Creiem en la necessitat urgent d’establir un marc
de negociació laboral propi dels metges com una
oportunitat de gestionar de manera més eﬁcient la
crisi al sector sanitari.
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