
Els caps de Servei de l’Institut Català de la Salut (ICS) es manifesten 
sobre l’actual situació sanitària.

 

El col·lectiu de caps de Servei dels hospital de l’ICS, l’empresa sanitària més gran de Catalunya 
que dona servei a quasi sis milions d’habitants (41.000 treballadors, 32 % dels llits hospitalaris) 
vol exposar públicament la seva opinió en relació a la situació de crisi existent en el sistema 
sanitari.

Ens sentim legitimats a fer-ho atesa la nostra responsabilitat com a càrrecs intermitjos a la nostra 
organització i responsables de l’ equip assistencial, també la nostra trajectòria professional que 
representa haver treballat en alguns casos quasi 40 anys en el sistema públic de salut després 
d’haver seguit més de 10 anys de formació reglada, la superació d’oposicions i també el fet 
d’haver consensuat unànimement el present posicionament públic. 

No ens mouen condicionants polítics ni corporatius, volem simplement aportar una reflexió des 
de la visió de les nostres  responsabilitats com a professionals mèdics en exercici i a l’hora 
responsables de la gestió dels nostres serveis i per tant compromesos amb el funcionament de 
les institucions   

La crisi financera global ha portat a la sanitat de Catalunya a una situació que s’està manifestant 
com la més greu dels darrers anys i evidentment això, cal dir-ho sense ambages, ens afecta a 
tots institucions, ciutadans i professionals. A la nostra organització, a l’ICS, s’anuncien mesures 
a curt termini que de fer-se realitat dibuixen un panorama de precarietat laboral imprevisible i que 
tindrà, entre d’altres conseqüències, un retrocés en la qualitat del nostre sistema sanitari que fins 
ara situava a l’estat espanyol en el tercer lloc segons un estudi recent de la prestigiosa revista 
Newsweek i que trigarà molts anys en recuperar-se si és que ho aconsegueix.

És obvi que la manca de recursos financers obligava a prendre mesures als governants, en 
cap moment posem en dubte aquest fet, ara bé veient com està evolucionant la situació és lícit 
plantejar-se alguns dubtes que des del nostre observatori qualificat es veuen i viuen a diari amb 
els nostres pacients i amb els nostres equips professionals.

Totes les enquestes realitzades als països desenvolupats indiquen que pels ciutadans la salut 
és una de les primeres prioritats, per això una situació com la de Catalunya on l’envelliment 
poblacional, la immigració, l’atur i altres fenòmens socio-demogràfics posen en situació de 
una gran vulnerabilitat el sistema com a conseqüència de les denominades “retallades” si no 
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s’apliquen amb saviesa i buscant la complicitat dels professionals que les han d’aplicar.  

Voldríem exposar alguns exemples que haurien de fer reflexionar als que tenen la responsabilitat 
de prendre les decisions: 1) Carregar la política d’acomiadaments o canvis en els contractes 
laborals sobre els metges que tenen contractes menys consolidats porta a la descapitalització 
dels més joves que son la base del futur a banda  de poder hipotecar la sostenibilitat dels equips 
assistencials, 2) L’acumul de pacients a la llista d’espera ens obliga a la priorització d’actes 
assistencials basats en la potencial urgència  en unes condicions que poden comprometre la 
equitat; endarrerir una intervenció quirúrgica programada o posposar un diagnòstic de gravetat 
impredictible està comportant ja efectes adversos no tan sols sobre la salut, també sobre les 
ofertes de treball o altres aspectes de la vida personal dels ciutadans, 3) La formació de futurs 
metges i especialistes ha estat un dels valors importants dels nostres centres (de l’ICS i d’altres 
institucions sanitàries), 

Algunes de les mesures amenaçadores com la desvinculació de places universitàries dels 
metges assistencials o la reducció en hores de formació real dels metges residents suposarà 
una pèrdua de qualitat irreparable per tots, 4) Una oportunitat pot venir per establir aliances 
entre centres d’un mateix territori i en el terciarisme  que incrementi la cost-efectivitat de molts 
processos fins i tot reordenar de manera adient la cartera de serveis; en circumstàncies com les 
actuals els professionals ho preferirien al desconcert i temors actuals.

Des de que va començar aquesta crisi ja s’han realitzat un seguit de mesures dures que en els 
hospitals de l’ICS han representat un estalvi considerable segons les informacions que rebem de 
part de les nostres direccions; per altra banda els metges ja han realitzat sacrificis com baixades 
de sou o de cobertura de guàrdies i altres ja han vist rescindits els seus contractes temporal o 
definitivament

Malgrat que institucions de prestigi com els Col·legis professionals, les Societats Científiques 
i altres representants dels col·lectius sanitaris i mèdics en concret demanen repetidament la 
possibilitat de que les seves aportacions puguin donar llum a la situació actual  la realitat és 
que día a día  l’ambient es fa més irrespirable com a conseqüència de rumors o informacions 
contrastades de noves mesures que amenacen als professionals dels nostres equips i sobretot 
a la continuïtat del nostre excel.lent sistema sanitari públic. Pensem que encara estem a temps 
de fer un exercici de responsabilitat que eviti entrar en altres dinàmiques ja viscudes que no 
faran altra cosa que empitjorar els serveis i el cost de la crisi. En aquest context volem manifestar 
el nostre desacord amb les mesures esmentades anteriorment en considerar que poden 
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incrementar les conseqüències negatives des del punt de vista de l’atenció als notres pacients i 
que impliquen un deteriorament dels trets essencials que han fet de l’ICS un referent de qualitat 
reconegut i que hem de preservar.

L’ ICS no es una organització aïllada, hem de ser capaços entre tots d’ analitzar com altres 
organitzacions sanitàries estan tractant de resoldre  les qüestions que ens afecten i tenir llibertat 
per posar en marxa les actuacions més idònies per tal de poder fer front a les restriccions 
pressupostaries i mantenir la qualitat del servei prestat. El nostre col·lectiu s’ofereix a contribuir a 
que això sigui possible.

 

20 de setembre de 2011
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