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Dels resultats de “l'Estudi sobre les necessitats d'especialistes en Aparell 

Digestiu a Catalunya”, realitzat per la Consultoria Mensor es pot concloure: 
 

1. Es preveu un notable augment de la demanda assistencial relacionat amb 

la millora del diagnòstic i del tractament de les malalties de l'Aparell 

Digestiu a Catalunya. Aquest augment vindrà determinat fonamentalment 

per la detecció precoç i un millor tractament de les malalties cròniques 

hepàtiques i digestives, i l'augment del diagnòstic de casos de càncer 

digestiu i hepàtic. 
 

2. La proporció d'especialistes per 100.000 habitants a Catalunya, 

obtinguda en base a la realització d'un detallat cens d'especialistes, és 

inferior a la que s'havia estimat en estudis previs fets a nivell de totes les 

comunitats autònomes de l'estat espanyol.  
 

3. La mitjana d'edat del especialistes a Catalunya en el moment actual és 

elevada lo que determinarà un nombre molt important de jubilacions en els 

propers 10 anys.  
 

4. El col·lectiu d'especialistes a Catalunya mostra un grau progressivament 

elevat de feminització, a més d'un elevat percentatge de metges en 

formació procedents de l'estranger o d'altres comunitats autònomes. 
 

5. Seria convenient augmentar el nombre d'especialistes en determinades 

àrees de Catalunya en les que el dèficit és més marcat. 
 

6. Existeix la impressió generalitzada entre els especialistes catalans de 

que és possible millorar la eficiència en la seva feina. No obstant, també hi 

ha unanimitat en el sentit de que serà impossible fer front a la demanda 

futura mantenint els nivells de qualitat actuals, si com a mínim no es 

produeix la substitució de tots els especialistes que es jubilin en els propers 

anys. La SCD està disposada a treballar amb l'Administració per fer front a 

aquest repte. 
 

7. La formació de nous especialistes en Aparell Digestiu és crucial per el 

manteniment dels estàndards de qualitat de l'especialitat. El període de 

formació actual de 4 anys, que no s'ha modificat des dels anys 1980, 

requereix ser augmentat a 5 anys, tal com s'ha fet a altres especialitats. En 

aquest sentit la SCD és partidària de la implementació d'àrees de 

capacitació específica en Hepatologia I Endoscòpia Digestiva a Catalunya. La 

Societat es compromet a treballar amb l'Administració per aconseguir 

aquesta implementació i millorar la formació dels residents. 


