Des de CATACCTSIAC volem adherir-nos a la iniciativa plasmada en el manifest dels companys del CAP
de Can Vidalet titulat "La necessària rebel·lió dels metges".
Coincidint en el diagnòstic d'un progressiu deteriorament de la qualitat de l'atenció primària per manca de
pressupost i interès polític a apoderar l'A.P, ens hauria agradat més, però, que es parlés de la revolució del
personal de l’Atenció Primària i que es tingués més presents els interessos de tot el personal de l’Atenció
Primària. Sigui com sigui compartim plenament les seves inquietuds:
• Sobrecàrrega assistencial.
• Llistes d'espera.
• Excés de treball burocràtic.
• Medicalització de la vida quotidiana.
• Hospitalcentrisme.
• Desmotivació de tot el personal.
• Història clínica adreçada més a la gestió que a la clínica.
• Retribucions insuficients.
• Nul.la cobertura d'absències.
• Direcció per objectius sense realisme ni consens.
• Penalització de la malaltia ( Baixes laborals).
• Falta d'interès polític en millorar l'atenció primària
Ens agradaria afegir-hi també:
• Dissolució de facto del model de treball basat en l'UBA a causa de la minvant coincidència dels
professionals per: horaris lliscants, no cobertura, etc.
• Manca de continuïtat del seguiment dels pacients per part dels seus professionals de referència.
• La reprogramació "ad nauseam" de les visites.
El model sanitari català ha estat creat per poder fer negoci amb la sanitat més que per tenir en compte la
qualitat assistencial. La manca de recursos que patim històricament s’ha incrementat amb la denominada
crisi. L’Institut Català de la Salut ha vist com any darrera any se’l retalla el pressupost a l’hora que es creen
empreses públiques per gestionar serveis que té dintre de les seves instal·lacions. Ens referim al
radiodiagnòstic, a l’oncologia, als bancs de sang,.. una font important d’ingressos que han decidit no tenir
per debilitar i empobrir la nostra sanitat. La creació de les EBAs, o els centres de salut que s’han donat a
empreses per a la seva gestió, posen de manifest el descarat desmembrament del sistema sanitari públic
perquè les patronals sanitàries i els amics dels diferents governs que hem patit, puguin fer negoci amb la
nostra salut.
La Rebel·lió de la Primària és una espurna bona i hauríem de saber-la aprofitar tots plegats per aconseguir
revertir les retallades sofertes i que els decebedors pressupostos del 2017 volen perpetuar.
El nostre web seguirem de prop aquest moviment d’atenció primària, on trobareu informació actualitzada.
Des de CATACCTSIAC us animem a tots els professionals a adherir-vos a aquest manifest.

