
 

 

POSICIÓ DE LA SOCIETAT CATALANA DE DIGESTOLOGIA RESPECTE DEL PLA DE MESURES 

URGENTS PER LA SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA SANITARI PROPOSAT PER LA CONSELLERIA DE 

SANITAT 

La difícil situació econòmica que travessa el nostre país exigeix de tots, indiscutiblement, assumir sacrificis. 

Entre ells, la necessitat de disminuir la despesa pública.  En aquest sentit, la Societat Catalana de Digestologia entén la 

necessitat d’instaurar mesures per racionalitzar la utilització dels recursos sanitaris públics. El sistema públic de Salut de 

Catalunya és un dels serveis més importants i més ben valorats per part de la societat catalana. Per tant, l’adopció de 

mesures precipitades o poc meditades, si bé pot suposar un estalvi econòmic immediat, té el risc de deteriorar el sistema 

sanitari públic de forma significativa i potser difícilment reversible.  
 

En l’àmbit de l’especialitat de Digestologia, un dels aspectes més negatius que pot tenir l’aplicació del Pla de 

Mesures Urgents per a la Sostenibilitat del Sistema Sanitari 2011 és el seu impacte negatiu en la renovació de places de 

metges especialistes que es jubilin durant els propers anys. En aquest sentit, un estudi exhaustiu dut a terme per la 

Societat Catalana de Digestologia l’any 2010 va posar de manifest que el nombre de digestòlegs a Catalunya és inferior 

al estimat en els estudis previs de que disposa l’administració sanitària. A més, es va observar que el nombre 

d’especialistes era més baix encara fora de l’àmbit metropolità de Barcelona. A això cal afegir-hi que en els propers anys 

es produirà un gran nombre de jubilacions en la nostre especialitat, que n’accentuarà el dèficit en tots els àmbits. En 

aquest context, la Societat Catalana de Digestologia veu amb una gran preocupació el fet de que el Pla de Mesures 

Urgents afecti a la susbtitució dels especialistes que es jubilin en els propers anys. Això comportaria un nombre 

insuficient de digestòlegs a Catalunya que ens portaria a una proporció per 100.000 habitants clarament inferior a la 

estimada per la resta d’Espanya: 3,7 vs 5,5 l’any 2015 i 3,0 vs 5,7 l’any 2020. Amb aquesta descapitalització tant 

accentuada de professionals seria impossible mantenir el nivell assistencial actual, especialment si tenim en compte que 

en els propers anys es preveu un increment en la demanda en el camp de la nostra especialitat relacionat amb el 

diagnòstic precoç i l’augment de la incidència d’algunes malalties. El dèficit comportaria de manera inexorable una 

disminució de la qualitat assistencial per més que s’implementessin mesures per millorar l’eficiència. 
 

D’altre banda, l’acomiadament de metges amb contractes eventuals i interins o la possible reducció del nombre 

de residents, no només suposarà la pèrdua de professionals capacitats i molt productius, sinó que també comprometrà, 

trencant els processos de formació i afavorint la cerca d’altres sortides laborals, sigui aquí o fora de casa nostra, el 

manteniment del nivell professional dels  metges i la qualitat assistencial del nostre sistema sanitari.   
 

La Societat Catalana de Digestologia també veu amb molta preocupació l’impacte negatiu que el pla de mesures 

pot tenir sobre la recerca en Digestologia. Catalunya ocupa en el moment actual un lloc preeminent a nivell internacional 

en la recerca clínica i translacional sobre malalties digestives i hepàtiques, una posició que ha requerit molts anys de 

treball, formació i sacrifici per part dels metges catalans. L’increment excessiu de les tasques assistencials i la manca de 

renovació generacional poden tenir un efecte molt negatiu sobre la recerca que faci que Catalunya surti de les posicions 

capdaventeres que tants anys ens ha costat d’aconseguir.  
 

En resum, sense negar que cal afrontar una racionalització de la despesa sanitària a Catalunya, la Societat 

Catalana de Digestologia creu que aquesta reducció s’hauria de portar a terme de forma consensuada i racional, a mig i 

llarg termini, demanant la col·laboració i el compromís de tots els professionals. En l’àmbit de la Digestologia i amb 

l’objectiu de no afectar la qualitat assistencial, la racionalització no hauria d’afectar el nombre de professionals que 

treballen en l’àmbit de la Digestologia ni a la seva substitució per motius de jubiliació o altres. Les accions haurien 

d’estar fonamentades en la racionalitat i el rigor, utilitzant criteris d’eficiència, avaluant objectivament els centres i els 

serveis per la seva productivitat i eficàcia i, molt especialment, posant davant de tot la seguretat dels pacients, que són, 

en últim  terme, els destinataris de tots els nostres esforços. 
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