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Aspecte que presentava el Temple Rom~ durant la jornada de dijous sobre la falta de metges

Els metges osonencs alerten del
col.lapse professional i reclamen
planiflcaci6 i millores laborals
El Servei Catalh de la Salut rebutja les crítiques i recorda l’esfor~ per incrementar el nombre de places
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La jornada del Col.legi Ofi-
cial de Metges de Barcelona
(COMB) per debatre la falta
de professionals a Catalunya
va servir per constatar l’esti-
ra-i-arronsa que manté el col-
lectiu amb l’Administració,
avivat en els darrers mesos
pels canvis en les urg~ncies
de nita Osona. Els metges de
la sanitat pública osonenca
estan desencantats, fins al
punt que alerten d’una situa-
ció de coHapse professional.
L’increment de població ha
afegit més pressió a l’assis-
t~ncia primaria, els serveis
hospitalaris i les urgbncies,
canvis confirmats pels met-

ges, que demanen un esforg
de planificació a l’Adminis-
tració. "Hem d’aconseguir
un sistema tan flexible com

sigui possible. Hem de pagar
millor els professionals i
donar-los millors opcions", va
afirmar Marc Soler, director

Sense p61s a la llengua
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Per contundent i agitadora,
la intervenció del doctor
Carles Blay, metge de familia
del CAP de Santa Eug~nia de
Berga, va capitalitzar part de
l’atenció de la jornada convo-
cada a Vic. Blay, que va cen-
trar la seva reflexió en Fas-
sist6ncia primaria, va alertar
que "la tropa de metges est~

envellida, cansada, atrinxe-
rada i atemorida" de cara als
reptes de futur. El metge va
dir que la sanitat a Osona
"est~ en situació de supervi-
vencia", va demanar un canvi
d’actitud dels professionals
i polítiquds d’incentivació
per part de la Generalitat.
"Que l’exceH~ncia d’aquesta
comarca no quedi negada per
la crisi de la falta de metges",
va sentenciar Blay.

adjunt corporatiu del COMB.
"S’han de mantenir projec-
tes professionals atractius.
Davant de la situació de risc,
hem d’apeHar al proteccio-
nisme polític", va comentar
Núria Roigé, directora de
doc6ncia i recerca del Con-
sorci Hospitalari de Vic.

El Servei Catal~ de la Salut
va recordar l’increment del
nombre de metges en els
darrers anys. "A Osona hi ha
hagut un esfor~ per incorpo-
rar professionals superior a
l’increment de població", va
afirmar Antoni Sans, gerent
de la regí~ sanitaria de la
Catalunya Central. "Aquí hi
teníem una situació de d~fi-
cit de finangament. Ara no és
així", va afegir Sans.

Proposen que els
metges estrangers
passin un examen
per homologar la
seva titulació
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L’increment de personal
m~dic de procedencia
estrangera que en els dar-
rers anys s’ha incorporat
al sistema sanitari catal/t,
propiciat també per la
falta de facultatius, ha
obligat el CoHegi Oficial
de Metges de Barcelona
(COMB) a plantejar-se
la regulació de l’activitat
d’aquests professionals.
Una de les mesures apun-
tades en la jornada de
dijous al Temple Rom5 de
Vic és la proposta que els
metges estrangers superin
un examen previ a la seva
incorporació. La mesura,
plantejada pel doctor Marc
Soler, director adjunt cor-
poratiu del COMB, s’em-
miralla en el model anglo-
saxó. "Aix6 ja és obligatori
per als metges que van a
Anglaterra", va comentar
Soler, que va recordar
que els professionals que
arriben al sistema sanitari
angl~s tenen l’obligatori-
etat de superar ex~mens
lingüístics. El COMB
també defensa canvis en
l’homologació deis títols
dels metges forans perqu~
sigui "més ~gil i rigorosa".
En la seva intervenció,
Soler va radiografiar la
situació dels professionals
catalans des del punt de
vista del gremi. "Tenim
ciutadans satisfets, per6
no tenim metges satisfets",
va apuntar com a portaveu
del COMB, sense deixar
de referir-se a la pressió
d’usuaris que suporta
l’assist~ncia primfiria, les
urg~ncies i els serveis hos-
pitalaris.
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