SIMAP-PAS

www.simap.es www.simap-pas.es

10 de desembre de 2018

SIMAP-PAS DENÚNCIA A LA CONSELLERIA DE SANITAT DAVANT LA
INSPECCIÓ DE TREBALL PER INCOMPLIMENT DELS TEMPS DE
DESCANS MÍNIMS OBLIGATORIS EN EL PERSONAL INTERN
RESIDENT.

Estimats amics/gues: SIMAP-PAS ha denunciat a la Conselleria de
Sanitat davant la Inspecció de Treball per incompliment dels temps de
descans mínims obligatoris en el personal intern resident, en el context
d'una acció sindical d'exigència de la millora de les seues condicions
laborals, retributives, de formació i supervisió, que són absolutament
imprescindibles pel deteriorament mantingut en el qual es troben en
l'actualitat.
Elaborem una nota de premsa que ha sigut publicada en diversos
diaris, tant en paper com digitals. Alguns exemples:

Denuncien a Sanitat davant Treball per "incomplir" els
descansos dels MIR
El sindicat *Simap assegura que superen les 31 hores de treball perquè
supleixen les manques de la plantilla

Denuncien a Sanitat per incomplir temps de descans obligatori
dels MIR

El text de la nota de premsa explicava el següent:
El personal intern resident té un contracte laboral especial, la base del qual és la
formació per a aconseguir el títol d'especialista. Conforme van complint anys en el seu
programa formatiu, els residents van sent cada vegada més autònoms i resolutius,
assumint treball com un membre més del servei al qual pertanyen. Aquesta adquisició
progressiva d'autonomia ha d'aconseguir-se amb garanties, tant per al propi resident
com per als pacients que atén, i la Conselleria de Sanitat ha de garantir que disposa de
personal de plantilla especialista suficient com per a supervisar l'activitat que realitzen
els residents.
No obstant això, la realitat no és així en molts serveis, sobretot en urgències,
donada la insuficient dotació de facultatius ja que en la majoria dels hospitals no
existeix la proporció suficient d'especialistes perquè la supervisió es realitze amb
l'adequada agilitat, amb el sobreesforç important que suposa per a aquest col·lectiu,
tenint en compte que els torns de treball són de 24 hores ininterrompudes. Aquesta
situació provoca un estrés insofrible en els residents i una demora en la resolució dels
problemes dels pacients que acudeixen als serveis d'urgències.
Cada any, amb la incorporació dels nous residents el mes de maig i la
finalització dels residents amb major experiència, es viu una vertadera tragèdia
organitzativa, malgrat ser previsible, sense que els responsables de la Conselleria de
Sanitat prenguen mesures per a evitar-la: en lloc d'augmentar les plantilles en aquests
serveis d'urgències, solucionen el problema forçant als residents de segon i tercer any a
realitzar un major nombre de guàrdies d'urgències i això els resta temps del rotatori
formatiu i els obliga a supervisar als residents nous que s'incorporen, observança que
legalment només pot realitzar el facultatiu especialista.
Els residents se senten explotats des del punt de vista laboral i perjudicats en la
seua formació, en la seua salut laboral i la conciliació de la seua vida familiar.
Com a conseqüència d'aquesta utilització del personal en formació per a cobrir
necessitats estructurals de personal de plantilla, als residents se'ls nega, en moltes
ocasions, els descansos obligatoris i no se'ls permet descansar després de jornades de
treball de 24 hores ininterrompudes, arribant a superar les 31 hores de treball, i tampoc
se’ls reconeix el dret al descans setmanal mínim de 36 hores ininterrompudes, sent
aquest punt el que *SIMAP-PAS ha denunciat davant la inspecció de treball.
Un altre aspecte important, que contribueix al malestar d'aquest col·lectiu, és la
baixa retribució que percep, desproporcionada a la responsabilitat professional que van
a sumint amb els anys.

SIMAP-PAS considera que una part significativa de l'assistència sanitària a la
població no pot estar sustentada en la sobreexplotació laboral del personal en formació
i, per això, aquest col·lectiu s'està organitzant, a través del seu comité d'empresa, per a
negociar amb la Conselleria de Sanitat les solucions a aquests problemes.
Situacions de falta de supervisió del treball dels residents i de sobrecàrrega
laboral com aquesta que denunciem són les que han portat a la vaga als residents de
l'Hospital 12 d'Octubre, els fets denunciats del qual es produeixen de forma
generalitzada també en la nostra Comunitat i que podrien conduir, si no es resolen en un
àmbit de negociació amb els representants dels residents, a una conflictivitat com la que
s'està vivint a Madrid.
Una vegada més, la Conselleria de Sanitat té l'oportunitat d'actuar de forma
preventiva i fer un pas avant per a evitar el conflicte.

Aquest assumpte ha sigut una de les reivindicacions constants del
SIMAP i ara de SIMAP-PAS, com podeu comprovar en aquests enllaces:
2016:
Simap denúncia a Sanitat per incomplir els temps de descans de metges i infermers
que fan guàrdia els dissabtes

i en la nostra pàgina web:
2016:
http://www.simap.es/documentos/denuncia_descanso_sabado.pdf

Fins i tot fa quinze anys, en 2003:
http://www.simap.es/sobre_jornada_mir.htm

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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