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SIMAP-PAS DÓNA SUPORT A LES REIVINDICACIONS
DE PEDIATRIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA.

S'HA DE REVERTIR EL DEFICIT DE PROFESSIONALS I MILLORAR
LES SEUES CONDICIONS LABORALS I PROFESSIONALS

Estimeu@ amig@s: com sabreu, és un fet la complicada situació de les pediatres

d'atenció primària, pel dèficit d'especialistes,  així com per la deterioració de les seues

condicions professionals i laborals incloent les retributives, 

 En els últims mesos s'ha posat de manifest aquesta situació a través de la premsa

i per mitjà dels mateixos  professionals, de forma individual i per les associacions de

Pediatria.

Des de SIMAP-PAS volem manifestar el nostre suport a totes aquestes

iniciatives i oferim la nostra col·laboració i esforç per a aconseguir la millora de la

situació actual de les pediatres d'atenció primària, fent nostres les reivindicacions dels

professionals. Hi ha insistir en la capacitat científica de la categoria, superant el

desconeixement dels residents de pediatria. I s'ha de lluitar per la millora de les

condicions de treball, ja que moltes professionals té horaris fixos de vesprada, els

contingents són elevats, la itinerància és constant a les comarques rurals de dispersió de

la població, el sou inferior als pediatres hospitalaris malgrat tindre la mateixa

especialitat, dèficit d'infermeria…

http://www.simap.es/
https://d.docs.live.net/2ef04ff834328680/Documentos/1.%20SIMAP%20archivos%20escritorio/www.simap-pas.es


A pesar que els mèdics/as de família que atenen els xiquets i adolescents estan
preparats i exerceixen un gran treball, no hem d'oblidar que lo que resulta essencial i
bàsic és que hi haja pediatres ocupant les places de pediatra d'Atenció  Primària, que
són els que siguen format específicament per a aqueixes funcions.

L'1 de juliol de 2018, es va presentar un document amb un Decàleg de

propostes de millora de la PAP de AEPap i SEPEAP.

https://www.aepap.org/actualidad/noticias-aepap/decalogo-de-propuestas-de-mejora-de-la-

pediatria-de-atencion-primaria-0

Al setembre de 2018 es va publicar, en la revista de Pediatria d'Atenció Primària,

un estudi que confirma en les seues conclusions l'existència d'un dèficit de pediatres

d'AP i una previsió que aquest dèficit augmente. I recomana que las autoritats sanitàries

https://www.aepap.org/actualidad/noticias-aepap/decalogo-de-propuestas-de-mejora-de-la-pediatria-de-atencion-primaria-0
https://www.aepap.org/actualidad/noticias-aepap/decalogo-de-propuestas-de-mejora-de-la-pediatria-de-atencion-primaria-0


facen un esforç en la formació MIR i que les places de PAP siguen més atractives per

als nous especialistes, afavorint la formació, investigació i disminuint el 30% d'horaris

de vesprada exclusives o predominants

https://pap.es/articulo/12713/situacion-de-la-pediatria-de-atencion-primaria-en-espana-en-2018

Representants de  Pediatría d'Atenció Primaria es van reunir amb el Ministeri

de Sanitat el dia 27 de novembre per a abordar solucions davant la situació de dèficit

d'especialistes, rotatori per primària durant el MIR, i unes altres abans esmentades.

Prèviament, s'havien entregat més de 220.000 signatures amb l'objectiu aconseguir que

les administracions garantisquen el dret de tots els xiquets, xiquetes i adolescents a

tindre un metge especialista en Pediatria en els centres de salut.

Finalment,  volem destacar que el grup de treball de pediatria d'atenció

primària de la AEP ha continuat esforçant-se a mostrar el camí per a solucionar els

problemes, establint unes idees clau per a aconseguir un consens d'actuació amb les

autoritatés sanitàries autonòmiques i estatals.

En definitiva, com a les pediatres exigeixen, també SIMAP-PAS considera que

s'ha de treballar sense demora a recuperar la Pediatria d'Atenció Primària i fer-la més

atractiva.

https://pap.es/articulo/12713/situacion-de-la-pediatria-de-atencion-primaria-en-espana-en-2018


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

 SIMAP-PAS   SOM COMPANYS    

 


