Sindicat PROFESSIONAL DE
METGESSES I METGES
PROPOSTES PER A DIGNIFICAR
L’EXERCICI LA MEDICINA PÚBLICA
“DEL METGE/SSA EXHAUST/A
AL METGE/SSA AMB DRETS”

Les metgesses i metges d’UGT ens caracteritzem per
defensar un sistema públic gratuït i de qualitat, però
que garantisca també unes condicions laborals dignes
per a l’exercici professional. Plantilles adequades, ben
dimensionades, han d’evitar la sobrecàrrega laboral
tant en primària com en especialitzada.
L’exercici de la medicina ha canviat molt a l’Espanya
de l’últim segle. D’una medicina rural, realitzada pel
metge/ssa de família amb pocs mitjans i escàs accés a
especialistes, s’ha passat a una medicina professionalitzada, tecnificada i amb més mitjans.
No obstant això, les condicions laborals no s’han modificat prou, sent un dels col·lectius amb major pressió
laboral que suporta jornades extenuants unides a la
precarietat laboral i insuficient retribució. Per això,
cada vegada més metgesses i metges abandonen el
sistema sanitari públic per a exercir en altres països de
l’entorn comunitari.
Una medicina amb garanties passa per assegurar el
descans de les i els professionals.
Durant la major part de la nostra vida laboral, ens veiem forçats a realitzar una jornada de 2.500 h. anuals, és
a dir 37.5 h. setmanals (1.830 anuals) més l’obligació de
3 guàrdies mensuals (700 h). Hui dia, i fins als 55 anys,
aquesta obligació segueix en vigor a pesar que les nostres condicions físiques no són les mateixes.
Tampoc s’abona un prorrateig de guàrdies en les
pagues extres.
Cada any treballem un excés de jornada del 33%, però
no se’ns permet una jubilació anticipada. Aquest excés
ens dificulta la conciliació i la cura de menors i majors.
A més, patim una temporalitat real superior al 50%.

PROPOSTES PER A DIGNIFICAR
LA PROFESSIÓ MÈDICA
·

Obligatorietat decreixent en la realització de
guàrdies; està recollida en diversos decrets que
no s’han aplicat. Proposem que, a partir dels 40
anys, el nombre de guàrdies obligatòries siga 2,
als 45 anys 1 i des dels 50 anys només voluntària.

·

Jornada anual màxima obligatòria de 2.000
hores, incloses guàrdies, amb coeficient corrector en cas que s’haja de superar eixe límit, on
s’establisca el matí del dissabte com a compensació horària.

·

Salaris dignes que reconeguen l’esforç formatiu,
el grau actual d’especialització i, en el seu cas, la
sobrecàrrega laboral ocasionada per la Covid 19
amb full de ruta per a homologació salarial amb
Europa.

·

Les guàrdies o jornada complementària han
de ser retribuïdes per damunt de l’activitat ordinària i la seua freqüència ha d’adequar-se a
l’edat i condicions de la treballadora o treballador.

·

Potenciar la protecció a la maternitat. Conciliació laboral, personal i familiar, amb exempció
de guàrdies per cura de fills/es menors de 8
anys o 2 fills/es menors de 12 anys, sense pèrdua
retributiva.

·

Reduir la temporalitat amb OPOs anuals i concursos de trasllat previs.

·

Reconversió de contractes precaris, com els
d’atenció continuada, en places estructurals.

·

Millorar la quantia de Productivitat Variable en
moments de sobrecàrrega laboral.

·

Pagues extres amb prorrateig de les guàrdies
realitzades.

·

Acabar amb la sobrecàrrega en el treball, limitant les hores de treball efectiu i nombre adequat de pacients visitats per hora.

·

Protegir els temps d’investigació i coordinació
amb altres entitats.

·

Plans formatius adequats, segons especialitat.

·

Observatori Mèdic per a assegurar els drets del
metge/ssa resident i personal en formació de
manera que les denúncies puguen ser realitzades a l’Observatori i d’aquest a Conselleria.

·

Pressionar a Madrid per a augmentar el nombre
de places MIR en totes les especialitats.

·

Millorar les retribucions del personal en formació equiparant-les a la resta de professionals
mèdics.

·

Plans formatius específics per a residents.

·

Jubilació anticipada amb coeficients reductors.

·

Comptabilitzar com a temps real de treball a
l’efecte de jubilació l’excés de jornada realitzada.

