Durant la Cimera de Professionals celebrada avui sota el títol: Construïm la salut del futur

El CSC proposa diverses accions per abordar la manca
de professionals sanitaris al territori


El CSC i la seva patronal CAPSS recorden que fa mesos que des d’aquesta
organització s’està treballant per veure la situació real i que pròximament es
comptarà ja amb els resultats d’una enquesta que dibuixaran un primer escenari



Des del CSC es considera que cal revisar i redissenyar els llocs de treball del
sector per adaptar-los als nou rols i models que requereix el context actual,
alhora que cal fer més atractius els llocs de treball per atraure i afavorir la
retenció dels professionals



També es proposa repensar i integrar els models de desenvolupament
professional, incloent-hi qüestions com l’acreditació, la carrera professional i la
retribució

Barcelona, 19 de setembre del 2018.- El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i
la seva patronal CAPSS han participat en la Cimera de Professionals convocada per la
consellera de Salut, Alba Vergés, que s’ha celebrat aquest matí sota el títol: Construïm
la salut del futur. El CSC ha mostrat la seva preocupació per la manca de
professionals i ha recordat que és una qüestió que des d’aquesta entitat ja s’havia
detectat i que, des de fa mesos, s’està abordant. És més, pròximament el CSC
comptarà ja amb els resultats d’una enquesta que permetrà fer una primera
aproximació a la situació. En aquesta línia, el CSC ha proposat “conèixer la situació
real per territori i especialitat”.

Una altra proposta del CSC és “revisar i redissenyar els llocs de treball dels diferents
agents per adaptar-los als nou rols i models, tenint en compte el nou perfil de pacients
i rol dels ciutadans”. Alhora, el CSC considera necessari “llistar accions que
contribueixin a fer més atractius els llocs de treball per atraure i afavorir la retenció de
professionals”.
Finalment, el CSC també ha proposat “repensar i integrar els models de
desenvolupament professional, incloent-hi: acreditació, carrera professionals i
retribució”. Amb aquestes propostes, el CSC vol continuar amb la seva contribució al
model sanitari català mitjançant l’abordatge dels grans reptes que el sistema té
actualment, entre els quals hi ha la manca de professionals del sector.
Referència al sector
El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base
associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista. El CSC,
referència al sector, exerceix la representació i defensa del prop d’un centenar d’associats i
45.000 professionals que en formen part, als quals presta un marc de protecció, de reforçament
i desenvolupament de les seves funcions en relació als serveis socials i de salut. Amb una clara
vocació pública, el CSC presta serveis d'alt valor afegit als seus associats i col·labora en la
definició del model, adaptant-se a les noves situacions dels centres sanitaris i d’atenció social i
del món municipal. Tots els associats al CSC són entitats públiques i/o privades sense ànim de
lucre.
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