IV. ELS PROFESSIONALS: A LA CERCA DE MODELS MÉS ADAPTABLES

18. El model funcionarial i les actuals condicions salarials de tots els professionals s’han de
substituir progressivament per la contractació laboral i una millora de les condicions
laborals, amb totes les garanties, basades en l’acreditació, la competència i l’experiència.
El model funcionarial, tal com està concebut, amb les seves rigideses, està sent un llast per a
la gestió clínica i de les organitzacions i per a la gestió de les crisis, en particular. La normativa
laboral ha de facilitar la flexibilitat en la creació de tants equips multidisciplinaris com les
situacions requereixin. Així mateix, cal que els directius sanitaris, independentment de la
titularitat de la entitat, deixin de tenir la consideració administrativa d’alts càrrecs, el que
denota una vinculació política que no ha d’existir, per passar a ser professionals seleccionats i
avaluats pel seus mèrits i desenvolupament de la seva funció, com ho són la resta de
professionals.

19.

És fonamental retornar a la idea de la formació troncal dels residents, emparada per la Llei
44/2003 d’ordenació de les professions sanitàries, que tant necessària ha estat per a la
polivalència, especialment dels metges més joves durant la crisi. Així mateix, els plans
formatius de cada especialitat i estament han de ser revisats, incorporant com treballar en
equips multidisciplinaris i transversals, en situacions de crisis de salut pública, en l’ús de la
telemàtica i també promoure millores de les habilitats comunicatives en l’entorn digital.

20. Cal dotar al sistema de més infermeres, i per això, cal formar-ne més, tant pel que fa al
nombre com a la capacitació, perquè assumeixin un paper més rellevant en els equips
multidisciplinaris, tant a l’atenció primària, als hospitals com als centres sociosanitaris. És
necessari crear places d’IIR en les especialitats d’infermeria familiar i comunitària i d’infermeria
geriàtrica, i avançar en la prescripció infermera.

21. S’ha

de potenciar el rol dels professionals administratius a tots els nivells de les

organitzacions sanitàries, uns serveis de suport al treball clínic amb una major formació similar
a la de les secretàries mèdiques que s’han revelat imprescindibles per afrontar les situacions
més crítiques, i fer-ho amb proximitat i acolliment als pacients i a les seves famílies.
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