A LA DIRECCIÓ GERENCIA DEL DEPARTAMENT DE CASTELLÓ
A LA DIRECCIÓ MÈDICA DE L’HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓ
E. Ortells, com a delegada de SIMAP-INTERSINDICAL SALUT, i correu electronic a efectes
de notificacions :
simap.castello@gmail.com
EXPOSA
Els facultatius de Cirurgia pediàtrica de l’Hospital General de Castelló porten molts mesos
superant la jornada laboral máxima que preveu la llei ( Decret de Jornada), fet que ha motivat
reunions amb les Direccions de Gerència i Mèdica per solventar el tema . En estes reunions la
gerencia es va comprometre a la creació d’una nova plaça per cobrir el déficit actual de
personal. La proposta de la Direcció era crear una Jefatura Clínica, però pareix ser que no
existeixen actualment especialistes amb plaça en propietat als quals interese una plaça
d’aquestes característiques. A més, EL PROBLEMA S’HA AGREUJAT ÚLTIMAMENT, PER
LA MARXA D’UNA ESPECIALISTA.
Donada la situació actual el SIMAP SOL.LICITA:
1/ LA CREACIÓ D’UNA VACANT DE L’ESPECIALITAT DE CIRURGIA PEDIÀTRICA
DE FORMA IMMINENT. Actualment nomes existeixen dos facultatius en places vacants (dels
quals un es trova en situació d’IT) i el servei necesita de 4 especialistes per funcionar.
L’argument de la Direcció per no crear la vacant era, fa uns mesos, que no havia especialistes
disponibles, pero segons les nostres informacions existeixen metges interessats si se’ls oferta un
nomenament interí en plaça vacant (i no per a substitució d’ IT, que és el nomenament que vol
ofertar la Direcció). Posteriorment aquesta vacant podria ser reconvertida en Jefatura Clínica,
quan els interins consolidaren les places.
2/ ES DONE UNA SOLUCIÓ JA AL PROBLEMA DE L’EXCÉS DE JORNADA, encara que
aquesta siga provisional, ja que els actuals facultatius están realitzant jornades inhumanes i
il.legals, sempre amb l’excusa de la provisionalitat de la situació. Aquesta situació s’està fent
insostenible. Sabem de les distintes opcions que baralla l’hospital, mitjançant la sol.licitud de
reforços a l’Hospital La Fe, per realizar guàrdies (amb facultatius especialistes) i per realizar
l’activitat programada en jornada. Exigim una solució immediata , amb ofertes ajustades a
l’activitat (guàrdies de presencia física per als reforços) i/o valorar alternatives com ara que
existisca l’opció per els dos facultatius que presten servei actualment de realizar només l’atenció
als malalts ingressats (guàrdies internes) com està passant actualment a l’Hospital Clínic de
València.
3/ La gerencia es va comprometre a FER PÚBLICA A LA WEB DE L’HOSPITAL
QUALSEVOL OFERTA DE TREBALL AMB LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ
ESPECIFICADES ( barem de mèrits, condicions econòmiques etc) quan la borsa de treball de
les institucions sanitàries no dóne resposta a les demandes de personal, qüestió què, segons els
nostres coneixements no ha passat.
4/ Una resposta a les nostres demandes (convocatoria de reunió o resposta per correu) per
aclarar la situación.
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