Desde a Agrupación Médica de CIG-Saúde denunciamos a privatización da
xestión das Incapacidades Temporais (baixas laborais) e o recorte de dereitos que
isto supón, potenciando a burocratización do traballo das e dos médicos de Atención
Primaria e xeneralizando a presunción de fraude por parte das traballadoras e
traballadores. Tamén denunciamos a pretensión de dar acceso ás Mutuas á Historia
Clínica Electrónica, co que IANUS deixará de ser unha ferramenta clínica e pasará a
ser unha ferramenta de control das persoas en situación de baixa laboral.
O pasado 20 de decembro de 2013, o Consello de Ministros ten aprobaba o
“Anteproxecto de Lei de Mutuas da Seguridade Social”.
Coa elaboración deste Anteproxecto abandonase a tramitación do proxecto de Real
Decreto (RD) de reforma da Incapacidade Temporal (IT), tras case un ano de
negociacións, e que recibira múltiples críticas, entre elas as da CIG-Saúde.
Este Anteproxecto trata fundamentalmente de tres asuntos: A reforma do réxime
xurídico das Mutuas, a modificación da xestión da IT e a creación dun “sistema
específico de protección por cese de actividade dos traballadores autónomos”.
A modificación da xestión da IT, tal e como xa apuntaba o texto do abandonado RD
de reforma da IT, supón un claro recorte de dereitos dos traballadores e
traballadoras, xeneralizando a presunción de fraude pola súa parte. Non concede as
Mutuas a capacidade de dar Altas de xeito directo, pero establece un mecanismo de
resposta ás propostas de alta, con solo 5 días para resolver, e en ausencia de
resposta producirase a “Alta presunta” por silencio administrativo, co que de feito
produciranse Altas con este mecanismo deixando as e os traballadores sen
prestación económica, sen que medie unha resolución explícita por parte do seus
médicos de familia ou dos servizos de inspección do SERGAS, o que pode redundar
en fonte de conflitos e inseguridade xurídica tanto para as e os médicos de familia,
como para as e os pacientes.
Con esta medida se consigue que sexan as Mutuas as que dirixan esta prestación e
actúen como autoridade de control da mesma, ignorando as propias competencias
do Servizo Galego de Saúde, que perde as súas competencias de inspección
sanitaria entregándollas ás Mutuas.
Ademais incorpora novas competencias asistenciais para as Mutuas que de feito
supoñen un novo paso na fragmentación e na privatización da asistencia sanitaria
das e dos traballadores. As Mutuas poderán establecer convenios co SERGAS para
adiantar prestacións asistenciais a traballadoras/es de baixa, tendo a sanidade
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pública que pagar por eses convenios, cando até hoxe, se adiantaban prestacións,
tendo as Mutuas o beneficio da menor duración do proceso de IT.
O Anteproxecto pretende regular, tamén, as comunicacións entre tódolos axentes
que participan na xestión das ITs, médicos de familia, inspección do SERGAS, do
INSS e as Mutuas, como se todos estiveran no mesmo plano e tiveran a mesma
responsabilidade asistencial sobre o paciente. Dando acceso á Historia Clínica
Electrónica a tódolos actores, incluíndo INSS e Mutuas, pervértese o carácter de
ferramenta asistencial da Historia Clínica Electrónica, utilizándoa para conceder ou
denegar prestacións económicas.
Así o asegurou o director xeral da Carteira Básica de Servizos do Sistema Nacional
de Saúde e Farmacia, Agustín Rivero en referencia á futura Lei de Mutuas. "O
ministerio quixo incluír que os profesionais das aseguradoras poidan entrar nas
historias clínicas". Para xustificar esta medida dixo que así no sistema sanitario non
habería que repetir procedementos nin tratamentos.
De continuar con estas medidas, IANUS deixará definitivamente de ser unha
ferramenta clínica e pasará a ser, cada vez máis, unha ferramenta de control das e
dos profesionais para fiscalizar o gasto xerado pola actividade asistencial e das e
dos pacientes para conceder ou denegar prestacións económicas.
Desde a Agrupación Médica de CIG-Saúde demandamos do goberno a retirada
deste Anteproxecto por atentar contra os dereitos das e dos pacientes, das e dos
traballadores e das e dos profesionais da Sanidade Pública, e pedimos aos
Partidos políticos con representación no Parlamento español que se opoñan á súa
aprobación.
Tamén esiximos da Xunta que defenda ás súas competencias, reclamando o
mantemento das funcións da Inspección Médica e das e dos médicos de familia, e
que defenda que a Historia Clínica electrónica ten que ser unha ferramenta de uso
clínico, elaborada e xestionada polo persoal da sanidade pública, e ao servizo da
saúde da/o paciente.

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2014
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