Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

TEXT DEFINITIU DE LA MOCIÓ SUBSEGÜENT A LA INTERPEL· LACIÓ AL GOVERN SOBRE LA COBERTURA DEL
SERVEI PÚBLIC DE SALUT EN L’ÀMBIT RURAL (TRAM.
302-00144/12)

El Parlament de Catalunya:
1. Planteja la necessitat de disposar d'un projecte integral de país, per part
del Govern, amb accions i finançament concrets, per contrarestar la despoblació, empobriment i envelliment que pateixen moltes de les comarques rurals de Catalunya.

2. Insta el Govern de la Generalitat a:
a. Aprofundir i accelerar les tasques de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural per analitzar i fer propostes per fer
front a la despoblació, potenciant el desenvolupament econòmic i
social i garantint els serveis públics de salut per atendre a la realitat demogràfica.

b. Seguir treballant per a donar resposta als reptes actuals i futurs
en salut, fruits dels canvis demogràfics i socials, incorporant la planificació sanitària dins de la planificació global del Govern de la
Generalitat com un abordatge de col·laboració per millorar la salut
de tothom.
S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 1 DEL GP JxCAT I DEL GP ERC

c. Elaborar en el si del Departament de Salut mesures concretes i
d’actuació per millorar l’accessibilitat als serveis sanitaris rurals,
establint un calendari d’actuació i els recursos necessaris, preveient una primera dotació en el projecte de pressupost del 2020.
ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 2 DEL GP JxCAT
I DEL GP ERC

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

d. Valorar la reorganització de les plantilles de facultatius i infermeria per reforçar l'atenció primària i comunitària en el medi rural,
fent un estudi de les zones i places de difícil cobertura, i del número de jubilacions que es produiran en els proper cinc anys en el
territori.
ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 3 DEL GP JxCAT
I DEL GP ERC

e. Promoure, en els sistemes de selecció i contractació, i en els àmbits
de negociació col·lectiva que correspongui, facilitats per a la cobertura de les places de medicina familiar i comunitària i d'especialistes que sigui determinades com a prioritàries per la seva difícil
cobertura, d'acord amb l'estudi expressat en el punt anterior.
ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 4 DEL GP JxCAT
I DEL GP ERC

f. Introduir, dins la determinació d’una plaça com a prioritària, per
difícil cobertura:
i. La flexibilització de les retribucions, establint un complement retributiu específic per lloc de difícil cobertura.
ii. Els contractes no inferiors a un any.
iii. L’accés a Plans de Formació continuada amb planificació
d’estades en altres centres assistencials.
iv. L’estudi d’altres mecanismes o incentius que permetin l’adhesió dels i les professionals a les places del món rural.

g. Avançar en la implementació de mecanismes com la telemedicina
que permetin combatre l’aïllament professional del món rural.
S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 5 DEL GP JxCAT I DEL GP ERC

h. Establir nous mecanismes i noves eines de comunicació i interrelació entre professionals i centres assistencials de segon i tercer nivell, de manera que es prestin millors serveis i es puguin evitar
desplaçaments innecessaris dels i les pacients.
S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 6 DEL GP JxCAT I DEL GP ERC
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i.

Prestigiar la figura del metge rural i continuar vetllant perquè els
MIR facin la rotació en àmbits rurals prevista en el seu programa
oficial de l'especialitat.
S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 7 DEL GP JxCAT I DEL GP ERC

j.

Establir nous mecanismes de col·laboració entre els centres de referència hospitalari i els centres assistencials i hospitalaris de l’àmbit rural, per tal que els especialistes es desplacin uns dies determinats per donar cobertura des de la proximitat i estalviar
desplaçaments als i les pacients.
S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 8 DEL GP JxCAT I DEL GP ERC

k. Establir una Delegació de Salut i Gerència del CatSalut a l’Alt Pirineu, atenent que és la única vegueria que no en disposa.

NOU PUNT:
l.

Elaborar i difondre un protocol de prevenció i actuació en l’àmbit
sanitari davant situacions d’assetjament i desprotecció que pot patir el personal mèdic, sanitari no facultatiu i no sanitari que desenvolupen la seva activitat en els centres de treball del Departament
de Salut.
S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 1 DEL GP Cs
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