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Els retalls a les direccions d'Infermeria arriben al 20%
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El Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana

lamenta que siguen els infermers i els caps del

col·lectiu els qui" paguen el dèficit".

Entre un 19% i un 31% del poder adquisitiu és el que

hauran perdut els directors i subdirectors d'Infermeria de la

Comunitat Valenciana a partir del pròxim 1 de març. Així ho

lamenta l'òrgan col·legial autonòmic, Cecova, que

denuncia que els infermers i directius d'infermeria "no

tenen la culpa del dèficit econòmic existent" a la Comunitat

Valenciana.

L'última retallada, que s'afegeix al decret del 10 de gener

que redueix un 50% el complement de carrera

professional, prové del decret del 3 de febrer que modifica

l'estructura, funcions i règim retributiu al personal directiu de les institucions sanitàries de la conselleria. Açò "suposa una doble

retallada que pot superar el 20% del sou en alguns casos i un greuge comparatiu amb els directius mèdics", han assegurat des

de Cecova.

Des de l'organisme col·legial han criticat que amb el nou decret "les direccions d'infermeria d'atenció primària s'igualen a les

subdireccions mèdiques i no a les direccions mèdiques".

Així, segons l'anàlisi fet per l'organització col·legial, un director d'infermeria, amb els complements màxims d'un hospital

universitari perdria, a partir de l'1 de març i de forma mensual, un 16'76%, és a dir, 762'79 euros i un subdirector el 21'07%, o el

que és el mateix, 875'3 euros. Amb tot, els infermers tornen de nou a rebutjar les retallades a la sanitat ja que estes afectaran

també a la qualitat del servei.

Cal recordar que el passat 14 de febrer l'assemblea de col·legiats de València va acordar per unanimitat rebutjar l'aplicació del

decret de mesures d'estalvi del Consell i iniciar una campanya d'arreplegada de firmes per a què els propis diputats autonòmics

s'apliquen les retallades als sous en la mateixa mesura que s'aplicaran al dels infermers.
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