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14 de febrer de 2018

SIMAP-PAS DEFENSA LA PEDIATRIA D'
ATENCIO PRIMÀRIA
Estimats amics/gues: des de tots els àmbits, fins i tot des del polític, es
segueix insistint en la importància fonamental de l'Atenció Primària. No obstant
açò, els fets són uns altres i el continu desmantellament d'aquest nivell
assistencial i l'amenaça de la desaparició de l'Atenció Primària Pediàtrica són
clars exemples.
Davant les recents declaracions de determinats responsables públics
qüestionant la continuïtat de l'especialitat de pediatria d'atenció primària, el
**SIMAP-PAS vol expressar la seua defensa d'aquest model assistencial i
prestar tot el suport als pediatres. No podem consentir que l'organització
existent en el nostre país d'atenció a la població **infanto-juvenil, que funciona
de forma correcta, desaparega per motius no relacionats amb una millora en la
prestació de l'atenció sanitària a la població.
Sobre la base d'açò fem les següents consideracions:

1. La “Convenció sobre els drets del xiquet”, signada pel Govern espanyol el 26
de gener de 1990, en l'article 24 punt 1, reconeix el dret del xiquet “al gaudi del
més alt nivell possible de salut i de serveis per al tractament de les malalties i la
rehabilitació de la salut”; i el punt 2.b parla de “asegurar la prestació de
l'assistència mèdica i l'atenció sanitària que siga necessària a tots els xiquets,
posant l'accent en el desenvolupament de l'atenció primària de salut”.

2.

Tant l'OMS com les societats i publicacions científiques consideren que la
població pediàtrica té una especial vulnerabilitat i risc i que ha d'abordar-se la
seua cura des d'un punt de vista específic per a aquest rang d'edat i dins de
l'Atenció Primària.

3.

Encara que existisquen diversos models assistencials en els països del
nostre entorn, el sistema actual espanyol, tal com s'estructura en el reial decret
137/1984, ha demostrat una excel·lent eficàcia i és molt bé acollit per la
població.

4.

L'IV Pla de salut Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,
desenvolupat d'acord amb les principals tendències en matèria de salut a nivell
internacional, presenta com una de les seues línies estratègiques la cura de la
salut en totes les etapes i en tots els entorns de la vida, promovent

intervencions integrals per a aconseguir el màxim nivell de salut en la infància, i
considera als xiquets dins del grup de persones més vulnerables.

5.

La naturalesa propera de l'Atenció Primària permet abordar i conèixer al
xiquet/adolescent i a la seua família/entorn per a poder integrar l'atenció a la
seua salut, al seu desenvolupament físic i psíquic i a la seua integració social,
fins a la transició al metge d'adults, constituint un suport estable per a les
famílies. A pesar que la Cartera de Pediatria està poc i malament
desenvolupada i el treball mal estructurat, sense una programació d'objectius
consensuats, aquest sistema és eficient i ha aconseguit grans millores en la
salut dels xiquets/adolescents amb l'ampli compliment del calendari de vacunes,
amb la implantació i vigilància d'hàbits preventius com els relacionats amb els
estils de vida saludable, l'alimentació, la higiene bucodental (en col·laboració
amb els Odontòlegs d'Atenció Primària), els comportament de risc.

6.

Fins al moment s'ha demostrat que el pediatre és l'especialista millor
capacitat per a atendre al xiquet, no solament en l'hospital sinó també fora
d'ell, doncs la seua formació li capacita per a realitzar el seu treball d'Atenció
Primària.

7. Des de fa més de 15 anys els propis pediatres estan denunciant la falta de
pediatres, sobretot en els centres de salut, amb contingents excessius i amb
fins al 30% de les places no cobertes per especialistes en pediatria,
conseqüència de la falta de previsió i planificació i del deficient ús dels recursos
per part de les corresponents administracions sanitàries.

8.

Cada cert temps es qüestiona la necessitat de l'existència de pediatres en
l'àmbit de l'Atenció Primària. Ni els motius assistencials ni tampoc
l'escassetat de pediatres poden justificar un nou model assistencial
consistent a fer desaparèixer el pediatre d'atenció primària.
El SIMAP-PAS, en defensa de la pediatria d'atenció primària s'uneix a
https://m.facebook.com/aepap.web/posts/1700356616651486

i amb la finalitat d'aportar solucions al dèficit de pediatres fem les següents

PROPOSTES:
* Incidir en una planificació d'acord amb les necessitats estructurals.
* Augmentar l'oferta MIR.
* Adequar la formació en el camp de l'atenció primària.
* Reposició correcta de les jubilacions.
* Incentivar l'ocupació de llocs de difícil cobertura.

* Millorar les condicions laborals: substituir les absències, corregir les
diferències en la distribució de la jornada (vesprades, dissabtes) i en
l'atenció a les urgències, adequar els contingents, igualar el complement
específic al dels especialistes
* Facilitar el desenvolupament professional, la formació i la recerca.
* Crear equips integradors on es treballe amb altres categories
professionals i administracions públiques com a col·legis i ajuntaments.
----------------------------------------------------------------------------------------------CORRECCIÓ
DAVANT LA FILTRACIÓ DE LA PLANTILLA DE RESPOSTES D'EXAMEN DE
METGE/A DE URGÈNCIES
En l'enviament d'ahir, hem detectat un error en el següent paràgraf,
encara que s'entén el sentit d'est. Heus ací el paràgraf corregit:
3. És en aqueix període i dins de la sala d'incidències quan elaboren la plantilla
de respostes correctes: cadascun dels membres del tribunal aporta les respostes a les
preguntes que ha elaborat i comprova que les de la resta siguen correctes i dóna la
seua conformitat. És a dir, la plantilla de respostes s'elabora en el moment en el qual
s'està realitzant l'examen i no abans.
Per a qualsevol aclaració que necessiteu podeu dirigir-vos als delegats assignats als diferents
departaments de salut.
NO CAL SER MOLTS PER FER LES COSES BÉ, PERÒ QUANTS MÉS SIGUEM MÉS
COSES ACONSEGUIREM.
UNEIX-TE A NOSALTRES
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