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El grup de Tècnics Especialistes Superiors Sanitaris de la UGT de Catalunya, en
relació a les competències dels Tècnics Superiors Sanitaris, en especial al Tècnics
de Imatge pel Diagnòstic.

MANIFESTEM
Que algunes organitzacions no reflecteixen la realitat actual ni laboral ni
professional dels Tècnics Superiors Sanitaris, quan a competències i habilitats de la
figura professional del Tècnic en Imatge pel Diagnòstic.
Creiem que es fa una valoració desafortunada de la professió, simplista i
subjectiva, i que demostra un escàs grau de coneixement envers el col·lectiu dels
TESS. Els extractes d’algunes sentencies i normes legals que apareixen en el text
objecte del debat, s’han interpretat de manera errònia o, el què es pitjor,
tendenciosa, per tal d’argumentar les valoracions que es fan sobre determinades
competències professionals .
La UGT, en especial el grup de TESS de la UGT de Catalunya, considera
innecessari exposar els decrets i altres normes que deixen clar quines són les
competències dels esmentats professionals; ni les nombroses sentències que avalen
la figura del Tècnic Especialista Superior (especialment RX i Laboratori) com a
professional plenament consolidat en el nostre sistema sanitari, al llarg dels 28 anys
efectius de professió.
La UGT com sindicat de classe, respecta tots els professionals i professions
sanitàries així com les competències i habilitats de totes elles. Creiem fermament
que per oferir una bona qualitat assistencial en l’àmbit sanitari, es necessària la
col·laboració interdisciplinar, en que cada professional desenvolupa les
competències i coneixements que li són atorgades pel seu Currículum Formatiu, i per
suposat, per les habilitats adquirides en el desenvolupament de la professió.
Amb aquest comunicat, volem manifestar la perplexitat i malestar que ha
generat en el col·lectiu de TESS l’escrit en qüestió, especialment perquè no fa sinó
enterbolir les relaciones entre ambdós col·lectius. En aquest sentit, volem recordar
que el nostre sindicat UGT recolza i recolzarà a totes les professions sanitàries en la
consecució dels seus objectius, com per exemple, en la reivindicació del Grau
Superior de Formació Professional per els Tècnics en Cures d’Auxiliars d’Infermeria, el
Grau pels TESS (homologació a UE), així com se ha fet en el de grau de 240 crèdits
per Infermeria (homologació a UE).
“El present i futur per una òptima qualitat assistencial i humana en sanitat,
consisteix en l’avanç, tant professional com laboral, de les persones que hi
treballen”
-GRUP TESS FSP-UGT-

