MANIFEST DEL CONSELL ESTATAL D’ESTUDIANTS DE MEDICINA DAVANT LES VAGUES DE
LA PROFESSIÓ MÈDICA DEL SECTOR DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DEL DIA 27 A ANDALUSIA I
CATALUNYA
Madrid, a 28 de novembre de 2018.
Des del Consell Estatal d’Estudiants de Medicina (CEEM), mitjançant els punts recollits en el
nostre posicionament sobre Atenció Primària i per totes les accions que realitzem amb
l’objectiu de millorar tant la formació del grau com la professió en matèria de la mateixa
especialitat, ens sumem públicament a les reivindicacions i motius principals de la vaga de la
professió mèdica que està tenint lloc a Catalunya a finals de novembre de 2018. Així doncs,
exposem el següent:


La Atenció Primària és l’entorn ideal per a la formació i integració dels coneixements
clínics per al conjunt d’estudiants, fomentant així la creació de Metges amb una
perspectiva holística i comunitària dels pacients. En aquest entorn formatiu, es
garanteix el principi de longitudinalitat mitjançant el qual un mateix metge atén a
pacients al llarg de tota la seva vida, donant significat al concepte de pacient com a
centre de la medicina.



A més a més, és l’autèntica porta d’entrada al Sistema Nacional de Salut, solucionant
un altíssim percentatge de problemes de salut. Existeixen estudis en què es confirma
que els índex de qualitat en salut i de la població milloren quan hi ha una Atenció
Primària forta i eficaç; per contra, una Atenció Primària escassa i sense recursos pot
augmentar la mortalitat. Per això, des del CEEM, reivindiquem la millora de l’Atenció
Primària, de vital importància per a sostenir i garantir l’ideal d’assistència sanitària en
el nostre país.



Dins de les mesures a millorar, és necessari la optimització de les condicions de
treball, amb un número d’hores que respecti els drets dels treballadors, una
retribució apropiada i amb una facilitació dels recursos necessaris, tant materials
com temporals, per a poder donar una atenció sanitària de qualitat. Tanmateix, cal
que es reforcin els mecanismes de seguretat per a protegir els nostres professionals
sanitaris de agressions i situacions violentes en les que, per dur a terme la seva
labor, puguin veure’s ficats.



Finalment, la ciutadania té el dret de rebre l’atenció sanitària que es mereix, amb un
espai en el que se senti segura i escoltada. El pacient ha de ser sempre el centre de
la sanitat, sense importar el nivell assistencial.

Per tot això, mostrem el nostre suport a totes les manifestacions i vagues que s’han
convocat durant aquests dies reivindicant la millora de l’Atenció Primària. La Atenció
Primària es troba en una situació insostenible, fins i tot podríem dir que precària, degut a les
grans retallades que s’han realitzat en Sanitat i que, avui en dia segueixen sense revertir-se,
a més de per la falta d'inversió i de gestió eficient dels recursos econòmics.
Els Governs Autonòmics i l’Estat han de garantir la millora de la qualitat assistencial i laboral
mitjançant la adequació de plantilles mèdiques, plantilles estables per a poder tenir una
cobertura completa de l’absència del personal per baixes; augmentant la quantitat de
facultatius per ratio de pacients i el temps de les consultes a un mínim de 12 minuts, amb la
finalitat de disminuir les llistes d’espera i optimitzar l’atenció al pacient. A més a més, així es
aconseguirà que molts pacients no hagin de recórrer a Urgències, evitant la saturació del
mateix.
En conclusió, ens trobem davant una situació de precarietat que es fonamenta en tres blocs
que tenen solució amb voluntat política: sobrecàrrega de treball, falta de professionals
sanitaris en plantilla i poca inversió en salut. Aquests punts han de revertir-se per garantir
un ampli ventall de drets, tant als professionals sanitaris com als estudiants i pacients i, amb
això, seguir garantint la qualitat del nostre Sistema Sanitari universal, públic, equitatiu i
gratuït.
Perquè és molt el que està en joc, fins i tot molt més del que creiem.
Atenció Primària, de primera.

