
 

 

A l’atenció de Direcció de RRHH, i Gerència del CST. 

Per la present jo,..............................................................................................................., metge adjunt del 

CAP .................................................., davant els darrers esdeveniments que han succeït en l’entorn de 

l’Atenció Primària del CST que no fan més que agreujar la precària situació que estem patint des de fa 

temps i que els metges hem posat en evidència en múltiples escrits que els hem fet arribar (p.ex., 

novembre 2014, gener 2015, maig 2015), així com en reunions mantingudes amb els anteriors Gerents 

del CST i a través dels nostres representants de Metges de Catalunya al CST i l’APF, vull manifestar: 

1) Que l’assistència Primària al CST ha patit de forma especialment crua les retallades, bàsicament 

degut a la MANCA DE COBERTURES/SUBSTITUCIONS que s’han donat fent que, a la pràctica, els 

CAPs estiguin funcionant en l’actualitat amb un personal que es troba entre un 20 i un 40% per 

sota del de fa 5 anys. 

2) Que durant força temps, la qualitat assistencial no s’ha vist minvada degut a la professionalitat i 

el voluntarisme dels professionals, arribant a assumir càrregues assistencials fora de tota mida. 

3) Que, a més, durant aquest temps s’han produït dos fenòmens concomitants que han agreujat la 

nostra ja de per si precària situació: 

a. Un augment de la complexitat de la població a la que atenem, que es deu a 

l’envelliment progressiu de la població per una banda i a l’increment dels temps 

d’espera per a exploracions complementàries/visites d’especialista, la qual cosa fa que 

a la pràctica, es generin moltes més visites recurrents. 

b. Un increment de la complexitat dels circuits/programaris que fem servir habitualment, 

el que fa que necessitem més temps que fa uns anys per fer les gestions de cada 

pacient. 

4) Ara, però, la situació ja no dóna més de si: els pacients es desborden, les llistes d’espera perquè 

els pacients puguin ser vistos pel seu propi metge són inabastables (fins a 2 mesos d’espera per 

a determinats professionals), i la via paral·lela d’atendre als pacients mitjançant la guàrdia del 

CAP també sembla no poder donar sortida a aquests pacients. A això li hem d’afegir la quantitat 

de coses que hem de fer en el nostre dia a dia que no són visites presencials (gestió de 

demandes dels pacients, visites no presencials amb un temps agendat (quan el tenim) de 3 

minuts per visita, pacients amb demanda espontània, interconsultes virtuals, revisió de proves, 

informes sobre fàrmacs restringits, etc.). I a més, sovint hem d’atendre als nostres pacients que 

es presenten a la guàrdia del CAP, la qual cosa fa que sovint les nostres agendes de visites 

programades es multipliquin. 

5) Tot el que abans s’ha descrit fa que els minsos intents (amb personal amb contractes parcials, 

compartits amb l’Hospital o bé amb cobertures de múltiples incidències en una mateixa 

persona) per cobrir les baixes llargues que es produeixen a la Primària hagin estat sovint 

totalment insuficients per cobrir les mancances que té la Primària del CST. Si a això li afegim que 

tots els canvis que s’insten des de la Direcció de Primària i que la major part de les vegades no 

han estat consensuats amb els professionals, lluny de millorar la situació, encara afegeixen 

pressió (instauració de visites no presencials sense un protocol escrit consensuat amb els 

professionals, canvis continus al gestor clínic (OMI) sense la formació adient, reformes a les 

agendes dels professionals sovint no consensuades, etc.), fa que el conflicte estigui servit. 

 



 

 

Per tot això, els faig avinent: 

1) LA MEVA DISCONFORMITAT amb la situació en la que hem de realitzar la nostra activitat 

assistencial diària. 

2) Notificar-los que, per causes alienes als professionals, la qualitat assistencial que estem prestant 

a la nostra població de referència s’està deteriorant, essent la Direcció l’única responsable 

d’aquest fet. 

3) Que els professionals que prestem els nostres Serveis a l’Atenció Primària ens trobem en una 

situació d’angoixa permanent que està afectant la nostra salut. 

I degut a tot el que he explicat, DEMANO que amb urgència: 

1) Es procedeixi a reposar tot el personal que els darrers anys s’ha anat perdent a l’Atenció 

Primària, per poder estabilitzar la nostra situació. 

2) Que es limitin el nombre de visites agendades diàries, rebaixant-lo de les 30-33 visites/dia 

actuals a 20-22 visites/dia, tenint en compte tota l’activitat que fem a més de les visites 

d’agenda. En conseqüència, caldria instaurar contingents racionals, que puguin ser atesos pels 

professionals. 

3) Que el temps assignat per visita sigui, com a mínim de 10 minuts, arribant a equiparar-se als 

temps que tenen els metges especialistes hospitalaris a veure els seus malalts, ja que sovint els 

assumim nosaltres. Que aquest temps de visita sigui EL MATEIX per les visites presencials com 

per les no presencials, ja que aquestes darreres són un acte mèdic en tots els aspectes. 

4) Que es realitzin les inversions necessàries per actualitzar els CAP, sovint amb unes condicions 

llastimoses per prestar assistència (p.ex.,actualment se’ns agenden visites telefòniques sense 

que a molts consultoris arribem a tenir un telèfon per fer aquestes gestions, a banda de 

solucionar els greus problemes de climatització que sovint tenim). 

5) Finalment, no promoure CAP CANVI en el model assistencial que no compti de forma fefaent 

amb els seus professionals, actualment sovint marginats en la presa de decisions. 

Espero la seva resposta. 

Atentament, 

 

 

 

Signat:........................................................ 

.............................., a ....... de ................................ de 2016 


