
COMUNICAT DELS REPRESENTANTS DE JUNTES 
CLÍNIQUES I DELEGATS DE METGES DE CATALUNYA 

ALS HOSPITALS ICS 
 

Ja fa molts mesos que els metges vàrem advertir que no es podria mantenir una 
assistència de  qualitat als hospitals de l’ ICS amb les dures retallades imposades. La 
necessitat de no desviar-se del pressupost assignat el 2011 (un 10% inferior al de 
2010) representa que enguany haurem de gastar 300 milions d’euros menys, sense 
disminuir prestacions. 

Per aquest motiu, des de maig de 2011, hi ha hagut a tots els hospitals de l’ICS 
tancaments de llits de plantes d'hospitalització (fins a un 30% del total que disposa 
cada centre), i de quiròfans (fins a un 40% del total), abocant als nostres hospitals a 
una situació insostenible. 

L’augment en les llistes d’espera de patologies no diferibles –aquelles que no poden 
esperar més de 30-45 dies– ens ha obligat a sortir en defensa dels nostres pacients. 
No podem romandre impassibles en una situació que es contrària a la nostra ètica 
professional. 

Al mateix temps, s’ha reduït el nombre de metges de guàrdia amb l’objectiu d’abaratir 
les despeses de personal. Això ha provocat que els facultatius especialistes hagin 
d’assumir una sobrecàrrega de pacients, repercutint negativament en la tutela dels 
metges en formació (MIR) que desenvolupen la seva tasca assistencial sota la 
supervisió d’un especialista.   

La intenció d’establir el treball a torns entre el col·lectiu mèdic, en hospitals amb alt 
nivell d’ocupació i complexitat, provoca la desorganització dels serveis, dificultant  la 
coordinació necessària entre els metges del mateix servei i dels diferents serveis de 
l’hospital. L’excel·lència de l’assistència mèdica dels nostres hospitals es basa, en 
bona mesura, en la col·laboració de tots els especialistes en el procés assistencial. 

Els metges dels hospitals ICS no estem disposats a ser còmplices d’un seguit de 
mesures improvisades i mal planificades, adreçades a aconseguir un estalvi immediat, 
sense tenir en compte les seves terribles conseqüències a mig i a llarg termini en la 
qualitat de l’assistència i en la formació dels professionals del futur.  

Per això, reclamem als gestors de l’ICS que aturin totes les mesures que minven la 
qualitat i l’excel·lència dels nostres centres i busquin alternatives de finançament que 
siguin viables i garanteixin la sostenibilitat del sistema en el futur.  

Així mateix, demanem al Molt Honorable President de la Generalitat, Artur Mas, que de 
manera urgent doti a l’ICS dels 77 milions d’euros (el 0,2% del pressupost de la 
Generalitat) que necessitem desesperadament per poder treballar a ple rendiment i 
amb la qualitat assistencial que els usuaris es mereixen. La sanitat ha de rebre, com a 
mínim, el mateix tracte que els bancs o altres empreses no públiques que han estat 
finançades en moments de dificultat de liquiditat.   



Els professionals de la sanitat pública ja hem contribuït a la contenció del dèficit i a 
l’estalvi, i ho hem fet amb esforços de tota mena, professionals, personals i econòmics. 
Ara és hora que els nostres dirigents donin exemple i assumeixin també aquests 
esforços, començant per retallar determinats privilegis, i prioritzant de forma adequada 
els recursos disponibles per garantir la sostenibilitat de l’estat del benestar. 
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