CONFIANÇA
Signa contra la desaparició del pediatra dels centres de salut

A Espanya disposem d’un dels millors sistemes sanitaris públics del mon, amb una
excel·lent Atenció Primària. Tenim metges especialistes en Pediatria i en Medicina
Familiar i comunitària en els centres de salut, accessibles a tots els ciutadans, amb
molt bons resultats en salut i alt grau de satisfacció en les enquestes dels usuaris.
Des de fa anys falten pediatres als centres de salut i el model actual d’assistència a la
població infantil està en greu perill d’extinció per falta de previsió, planificació i
deficient ús dels recursos per part de les administracions sanitàries. No reconeixen la
importància de les consultes de Pediatria per la salut dels nounats, lactants, infants i
adolescents sans i malalts que s’atenen de forma diària, així com per la seves famílies
Els pediatres portem més de 15 anys denunciant aquesta situació i no donen solucions
eficaces.
Aquesta situació es veu agreujada per les retallades presupostaries que produeixen
unes condicions laborals poc atractives en Atenció Primaria, amb la conseqüent
migració dels nous pediatres a altres destinacions.
1 de febrer de 2018
Més informació sobre la campanya als webs:
●

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap): www.aepap.org

●

Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria
(SEPEAP): https://sepeap.org

L’AEPap i la SEPEAP realitzen aquesta campanya de recollida de signatures contra la desaparició
del pediatra als centres de salut per presentar-les davant de les autoritats a nivell nacional. Les
dades registrades son recopilades per las juntes Directives de l’AEPap i la SEPEAP que es
comprometen a no utilitzar-les per cap altra finalitat que no sigui l’esmentat i contempla la
possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les persones que
participen a la campanya segons l'establert a la Llei de Protecció de Dades - LOPD (llei Orgànica
15/1999)

Signa aquesta petició per exigir que les administracions garanteixin el dret
de tots els infants i adolescents a tenir un metge especialista en Pediatria en
els centres de salut del sistema sanitari públic espanyol

Nom i cognoms

DNI (amb lletra)

Signatura

Signa aquesta petició per exigir que les administracions garanteixin el dret
de tots els infants i adolescents a tenir un metge especialista en Pediatria en
els centres de salut del sistema sanitari públic espanyol

Nom i Cognoms

DNI (amb lletra)

Signatura

