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Col·legi Ofi cial de Metges de Barcelona 

L’Observatori de la Professió consulta els professionals 
sobre com afectarà la retallada econòmica 

L’Observatori de la Professió és una eina 
de consulta de la Junta de Govern del COMB 

per conèixer l’estat d’opinió dels metges sobre temes 
d’actualitat professional i sanitària. 

Des que es va constituir la nova Junta de Govern, 
presidida pel doctor Miquel Vilardell, l’Observatori 
de la Professió ha introduït canvis en la metodologia 
de treball d’aquest projecte col·legial. Per afrontar 
els canvis d’aquesta nova etapa, s’ha comptat amb el 
suport tècnic i l’assessorament de MediTecnologia. 
Tot i que el web permet més agilitat i facilitat de 
gestió, encara són pocs els metges (81) que estan a 
la llista de l’Observatori (600) i han activat el servei 
i poden participar-hi. Actualment, el COMB està 
treballant per millorar l’accessibilitat al web. 

La retallada econòmica
A fi nals d’any, al desembre del 2010, el COMB va 
preguntar als 600 professionals que formen part de 
l’Observatori de la Professió sobre com afectarà la 
retallada econòmica i les estratègies per afrontar-la. 
L’enquesta té un valor qualitatiu i no quantitatiu.

Des del mes de juliol del 2010 estem assistint a un 
seguit de mesures d’estalvi al sector sanitari. Primer 
van ser els sous dels professionals i, posteriorment, 
van ser altres mesures, com són suprimir la cirurgia 
de tardes, no suplir les baixes o les jubilacions. 

A l’enquesta sobre els efectes de la crisi s’han ob-
tingut 81 respostes (13,5%) del total de metges ins-
crits. El 41,9% (34 metges) són professionals d’aten-
ció primària; el 27,1% (22 metges), d’hospitals, i un 
30% (25 metges), d’altres entorns assistencials.

L’Observatori ha volgut conèixer l’opinió dels 
metges sobre com els afecta la retallada pel que fa al 

sou, l’activitat assistencial, la formació continuada 
i la recerca. 

El 75% dels enquestats creu que la retallada no 
està justifi cada, ja sigui perquè no s’han buscat 
altres alternatives a la retallada, ja sigui perquè la 
mala gestió no és culpa de tots els professionals. 
Tanmateix, hi ha un 14% que ha respost que la re-
tallada està justifi cada pel bé de la sostenibilitat del 
sistema.

Si haguéssim de prioritzar per ordre d’importàn-
cia les àrees que afectaria la retallada econòmica, 
les respostes dels enquestats han estat aquestes: pri-
mer, prioritzar l’assistència (el 80,26% està d’acord 
amb aquesta opció); segon, la formació continuada 
(75,68%), i tercer, la recerca (58,1%).

En el cas que l’activitat assistencial s’hagués de 
veure afectada, el 40% dels enquestats creu que 
s’hauria de fer un esforç per coordinar tots els pro-
veïdors de salut per evitar duplicitats. Però, a més, 
el 31% considera prioritari que les autoritats donin 
explicacions a la població sobre quines limitacions 
s’imposen amb les retallades.

Per tal que la formació continuada estigui garanti-
da, la fórmula que els enquestats consideren millor 
és l’autoorganització i acreditació de sessions forma-
tives (45%) combinada (31%) amb més implicació 
dels laboratoris farmacèutics.

En relació amb la recerca, els professionals de 
l’Observatori opinen que és fonamental buscar 
sinèrgies al territori per obtenir fi nançament con-
junt (71%) i, en segon terme, prioritzar només unes 
poques activitats de recerca als centres, una opinió 
més majoritària a l’atenció primària.

Quant a l’estratègia global, més de la meitat (56%) 
creu que davant de la crisi cal pactar amb els gestors 
quins estalvis es poden assumir i negociar una nova 
situació retributiva fi xa i variable en funció dels 
resultats. No obstant això, el 21% dels enquestats 
desitja tornar a la situació retributiva d’abans de l’1 
de juliol del 2010. Si ens fi xem en quins col·lectius 
mèdics prefereixen un nou model retributiu i quins 
prefereixen el que fi ns ara era vigent, veiem que el 
63,3% dels metges d’atenció primària prefereix un 
nou model enfront de l’antic, i un 82,3% en el cas 
de metges d’hospital. Finalment, un 80% de la res-
ta d’enquestats que no pertanyen ni a hospitals ni a 
primària preferirien un nou model enfront de l’an-
tic model retributiu.

Els membres de l’Observatori consideren que, 
a més de les possibilitats plantejades a l’enquesta, 
cal tenir en compte el següent: informar millor la 
població; plantejar el copagament; models d’auto-
gestió; pactar les condicions d’un conveni mèdic, i 
utilització de les TIC.  

GUSTAVO TOLCHINSKY, 
vocal. Coordinador

de l’Observatori de la Professió
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Activitat col·legial Observatori de la Professió

A l’hora de prioritzar els recursos al teu centre de treball, 
quin és l’ordre que consideres més adient?

Prioritat 1 Prioritat 2 Prioritat 3

Font: Observatori de la Professió. Desembre de 2010.

Mantenir l’activitat 
investigadora i la 

participació en 
congressos.

Mantenir i 
reforçar la formació 

continuada dels 
professionals del meu 

centre/servei.

Mesures per mantenir 
l’activitat assistencial

(material, contractació 
de professionals, 

incentivar activitat 
suplementària).

10,81% 31,08% 58,11%

2,70% 75,68% 21,62%

80,26% 5,26% 14,47%
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