Sindicat PROFESSIONAL
DE TÈCNIQUES I TÈCNICS
SUPERIORS SANITARIS

AVANCEM EN LA
NOSTRA PROFESSIÓ
·

Formació i col·laboració per a millorar el nostre nivell de coneixement.

·

Estudis i titulació d’acord amb la normativa
europea.

·

Formació i col·laboració per a millorar el nostre nivell de coneixement.

·

Respostes específiques als problemes reals
de la nostra professió en cadascuna de les
nostres branques.

·

Augmentar cursos de l’EVES tant de formació
contínua com continuada.

·

Fomentar la igualtat professional i salarial.

·

Promocionar cadascuna de les nostres professions.

·

Igualar la nostra professió amb aquelles comunitats autònomes que oferisquen millors
expectatives professionals.

RECONEIXEMENT DE LA
NOSTRA PROFESSIÓ
·

Instauració de la figura de Coordinació de TSS.

·

Defensar el compliment de la normativa en
tots els casos en els quals no es compleix.

·

Aconseguir retribucions apropiades al nivell
de responsabilitat professional.

·

Millorar les condicions de treball del personal
TSS.

·

Enquadrament professional en el nivell educatiu que per llei ens correspon.

OBJECTIUS
·

Reivindicar el cobrament d’atenció continuada en els CSI dels TSS.

·

Classificació del personal TSS en el grup B, tal
com reconeix l’EBEP, i la corresponent retribució.

MILLORES SOCIALS I LABORALS
·

Model retributiu que assegure els mateixos
conceptes de retribució per al personal TSS.

·

Igualar les retribucions a les comunitats
autònomes que tinguen millors taules retributives.

·

Garantir els drets en matèria de salut laboral
i conciliació de la vida professional, familiar i
personal.

·

Formació, prevenció, participació i vigilància
en matèria de salut en emplaçaments sensibles

LA NOSTRA REALITAT
·

La Pandèmia ha demostrat l’insuficient nombre de Tècnics i Tècniques Superiors Sanitàries, que han estat al capdavant i en primera línia.

·

Reivindiquem personal necessari i indispensable en els serveis de radiologia, anatomia
patològica, laboratori, documentació sanitària, entre altres especialitats.

·

Exigim la creació de noves places, en totes les
especialitats de tècniques i tècnics superiors
que han quedat fora de la primera fase d’assignació de places estructurals.

·

La teua elecció és essencial.

La teua elecció és essencial

