Activitat col·legial

Debat sobre la professió

Crisi econòmica i pressupostària,
defensa de la qualitat assistencial i lideratge dels metges
MIQUEL VILARDELL,
president

El maneig de la crisi al
sector salut necessitarà
la participació i
la implicació dels
metges. Creiem que
és el moment que
els responsables de
les organitzacions
sanitàries i de
l’Administració comptin
amb els metges a
través d’un diàleg
obert i sincer

1. Europa Press, 1 de juny de 2010.
2. Diario Médico, 20 de juliol de 2010.
3. D’esquerra a dreta:
Màrius Morlans, president de la
Comissió de Deontologia del
COMB; Dolors Forés, presidenta de
la CAMFiC; Josep Terés, membre
de la Comissió de Deontologia del
COMB; Carme Sabater, directora
de la Coordinadora d’Usuaris de
la Sanitat, i Xavier de Balanzó, cap
del Servei de Medicina Intensiva
de l’Hospital de Mataró. Jornada
d’Estiu de la Professió Mèdica.
Puigcerdà, juliol de 2010.
4. D’esquerra a dreta:
Sergi Corbella, director de la
Universitat Ramon Llull;
Francesc Armengol, president
d’AUCer; Joan Planella, alcalde
de Puigcerdà, i Miquel Vilardell,
president del COMB. Jornada
d’Estiu de la Professió Mèdica.
Puigcerdà, juliol de 2010.
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ls sistemes sanitaris públics i privats conE
tribueixen a l’estat del benestar, d’una banda,
promovent una vida laboral més llarga i una millora de l’envelliment com a factor determinant de la
nostra societat, d’altra banda, el sector sanitari és
un important ocupador i generador de riquesa en
la mesura que aporta innovació i coneixement.
És un fet que l’aturada del creixement econòmic
està passant factura al nostre estat del benestar i als
pilars bàsics, com són l’educació i la sanitat. A la
sanitat pública hem de reconèixer que venim d’uns
anys de creixement pressupostari ininterromput a
conseqüència d’un augment de les necessitats assistencials i un creixement demogràfic important,
de l’envelliment progressiu de la població, dels
canvis tecnològics i de l’aparició de noves malalties. A aquest fet hem d’afegir una resposta poc
planificada de creixement dels serveis sanitaris.
L’any 2010 representa un punt d’inflexió sobre la
sanitat al nostre país. Com fèiem esment al paràgraf anterior, des de les transferències de la sanitat
l’any 1981, pràcticament tots els anys han existit
increments econòmics que han permès augmentar
les prestacions i els serveis. L’any passat, tot i les
retallades en recursos humans, va seguir creixent
per sobre del previst inicialment.
Durant l’any 2010, el Col·legi de Metges de Barcelona va advertir en dues declaracions institucionals, el 3 de juny i el 2 de juliol, de l’impacte negatiu sobre els salaris i retribucions variables dels
metges de les retallades aplicades al sector, en els
termes següents:
• Prèviament, el sector sanitari ja ha fet esforços
en la racionalització de la despesa que cal reconèixer.
• Qualsevol mesura que s’apliqui en l’àmbit assistencial ha de comptar amb la participació directa
dels metges, tot potenciant l’autonomia de gestió dels centres i l’autonomia professional dels
metges.
• Cal garantir la qualitat dels serveis assistencials.
• Qualsevol modificació de la situació retributiva
dels metges ha de ser prèviament consensuada.
Al mes de juliol, en les jornades que anualment
el Col·legi celebra a Puigcerdà, vàrem tractar el
tema de “Com gestionar la crisi amb responsabilitat des del sector sanitari”. Es va fer palès que,
davant les restriccions pressupostàries, és imprescindible dialogar amb els professionals per revisar
les prestacions assistencials i la cartera de serveis.
Des de la perspectiva salarial es va reclamar diàleg
obert entre professionals, sindicats i patronals. A
les esmentades jornades també es va fer referència
a la necessitat d’avançar en l’avaluació de resultats
dels metges i dels centres sanitaris. En relació amb
els pacients, a les jornades es va posar de manifest
la manca d’informació dels pacients, que moltes
vegades suposa un consum inadequat i excessiu
dels recursos a l’abast. En aquests termes, creiem
que és imprescindible abordar les necessitats dels
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malalts crònics des d’una perspectiva àmplia en
la qual participin els metges dels diferents nivells
assistencials, atenció primària, hospitalària i sociosanitari.
Pel que fa als ingressos al sector salut, a Puigcerdà, els metges vàrem posar de manifest la necessitat de ser imaginatius i treballar per potenciar la
recerca, la docència i la innovació per tal de buscar
sinergies amb altres sectors econòmics, universitats, indústria, sector empresarial...
A l’últim, es va fer referència a l’edició del document El metge del futur, que tracta de fer una sèrie
de recomanacions als diferents agents implicats
sobre la formació de grau i l’especialitzada, sobre
els ocupadors, sobre les associacions professionals
i sobre el govern i les administracions. Aquest document, que es va fer amb l’impuls del desaparegut doctor Hèlios Pardell, fa especial incidència al
lideratge professional i al cultiu dels valors, tant
professionals com de les organitzacions.
No cal dir que l’any 2010 ha estat un mal any per
a la professió i, en el moment d’escriure aquest article, desconeixem el que ens depararà l’actual any
en el seu conjunt. En qualsevol cas, el maneig de
la crisi al sector salut necessitarà la participació i la
implicació dels metges. Creiem que és el moment
que els responsables de les organitzacions sanitàries i de l’Administració comptin amb els metges
a través d’un diàleg obert i sincer. Si cal fer canvis
per obtenir els màxims beneficis sanitaris al menor
cost possible ho haurem de fer des de l’autonomia,
la confiança i el lideratge professional.
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