Honorable Sr. Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut del Govern de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 28 de juliol 2011

Benvolgut Dr. Ruiz

Com a resultat de la crisi global, el sistema públic de salut de Catalunya ha estat sacsejat per
el pla de retallades pressupostàries que ha decidit el Govern de Catalunya, anunciat pel
Conseller de Sanitat. La conseqüència ha estat que aquestes directrius hagin estat aplicades
a molts centres públics de gestió descentralitzada i també centres privats concertats, però
sempre a criteri dels òrgans gestors de cada centre.
Considerem que és evident que cal optimitzar els recursos i prioritzar les activitats i
prestacions que donen els diferents centres, però considerem que és del tot inadmissible que
cada entitat gestora decideixi quins aspectes de la seva activitat són menys rendibles i, per
tant, susceptibles de ser retallats o, senzillament, eliminats. A curt termini, potser s’assolirà
l’objectiu de reduir la despesa però això implicarà que quedaran sense atenció adequada
grans grups de població del nostre país, afectats per patologies cròniques.

La Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició (SCEN) i l’Associació Catalana de Diabetis
(ACD) estan integrades per professionals que mantenen un compromís des de fa dècades: la
millora de l’assistència dels nostres pacients dins del marc de la Sanitat Pública,
especialment aquells grups amb patologies cròniques que poden estar caracteritzades per la
seva elevadíssima prevalença, com la diabetis mellitus, o be formen part de processos molt
poc freqüents, del grup de les anomenades malalties rares, que són extraordinàriament
dependents de l’assistència especialitzada. Amb un esforç conjunt per part de tots els nivells
del sistema de salut, des de l’assistència primària a la especialitzada, s’ha aconseguit una
xarxa d’atenció eficient i de qualitat.

Veiem, per tant, amb gran preocupació les notícies actuals de retallades de serveis que
impliquen acomiadaments de personal sanitari, com l’ERO de Mútua de Terrassa, que implica
gairebé tota la plantilla d’Endocrinologia d’aquest hospital i que pot deixar, si es confirma,
sense assistència especialitzada bona part del Vallès Occidental. També altres zones
quedaran àmpliament afectades, com el tancament de l’Hospital Dos de Maig i l’ERO dels
Hospitals de Mar i l’Esperança, de Barcelona. Això farà que els pacients de les zones

afectades tinguin dificultats per accedir a les diferents prestacions, com subministres de
material d’autocontrol de diabetis i de fàrmacs de prestació hospitalària, procediments i
exploracions especialitzats que fins ara formaven part del desenvolupament normal de
l’assistència i que pal·liaven els desequilibris entre diferents zones geogràfiques. És del tot
comprensible que, dins del marc actual de restriccions, es busqui el màxim estalvi possible,
però les decisions han de ser racionals i decidides segons criteris tècnics estrictes que
prioritzin la qualitat de l’assistència sanitària i una defensa clara de l’accés de tots els usuaris
del sistema públic de salut sense discriminacions a totes les prestacions i serveis que
aquesta assistència requereix. Així va quedar establert a la “Carta de drets i deures dels
ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària”, publicada el març de 2002
(Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social) on diu textualment en
el Capítol 8 (Dret d’accés als serveis sanitaris públics): “En el marc de l’assegurament públic,
el ciutadà té dret a accedir a una atenció sanitària de qualitat en el seu lloc de residència i
comptar amb una oferta integrada de serveis de referència”.

Els membres de la SCEN i de l’ACD som conscients doncs, de la difícil situació econòmica que
travessem i dels esforços conjunts que cal fer per a superar-la, però entenen que el camí
adequat no és la pràctica desaparició de serveis o de prestacions essencials per a l’atenció
dels pacients, i esperem que aquesta sigui també la posició de la Conselleria de Salut.
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