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La nostra salut, el seu negoci

El control econòmic al que els equips d'atenció primària (EAP) estem sotmesos és pervers. Amb la complicitat dels
grans sindicats i l'excusa de l'estafa anomenada crisi la directiva de l'ICS aplica sobre les treballadores eines de
control amb criteris purament economicistes. Així mateix malgrat estar demostrat que els incentius econòmics no
tenen un efecte motivador en les professions sanitàries ens prometen complements salarials si complim al cap
de l'any determitats indicadors.

Un cas concret per entendre el drama del xantatge: la setmana passada un EAP de Barcelona va rebre la notícia
que se li ordenava prescindir de 9 treballadores per haver fet una «mala gestió». Analitzat el cas podem afirmar que
aquesta "mala gestió" ha estat "haver gastat més diners dels assignats" en contractar personal substitut.

I es que anualment, cada equip signa un "acord de gestió" que no és sinó una mesura de control de la despesa. Si el
compleix, les treballadores rebem una bonificació econòmica. Entre altres punts, l'acord fixa una despesa màxima
en concepte de contractes. I com es controla aquesta despesa? No contractant substituts.

El missatge és clar : Si contractes suplents, adéu bonificació econòmica.
Aviat farà un any que la CGT vam convocar una vaga de TOTA l'atenció primària per aturar el seu deteriorament
progressiu. Però l'acord signat entre l'ICS i el sindicat "Metges de Catalunya" no ha canviat res en la política
sanitària ni ha millorat les nostres condicions laborals.

A l'atenció primària continuem funcionant amb un pressupost al voltant del 17% (la OMS recomana el 25%). Les
treballadores continuem sacrificant hores de repòs i personals per atendre les necessitats de la població, treballant
amb menys personal i material del necessari.

Avui volem alçar un cop més la veu no sols per denunciar la manca de finançament, la manca de personal i el
deteriorament de l'atenció primària, sinó també per animar a les companyes i a les direccions d'equip a no cedir
davant el xantatge que suposen els objectius econòmics imposats i denunciar públicament les mancances amb què
treballem, que no fan res més que posar en perill la nostra salut i la de les persones que atenem.

Perquè si no ho denunciem, ens convertim en còmplices.

Secció Sindical Atenció Primària ICS Gerència Barcelona Ciutat
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