
P.P Falten especialistes a Catalunya, quants?

P.R Si que en falten i en faltaran més en els 
propers anys. És difícil saber quants per-
què és una especialitat que ha canviat 
moltP. Actualment hi ha 4-5 especialistes 
per cada 100.000 habitants i se’n necessi-
ten mésP. Un informe realitzat per la SCD  ja 
preveia fa cinc anys aquesta manca d’espe-
cialistes. Hi han contribuït diversos factors 
com l’increment de la complexitat de les 
tècniques endoscòpiques o el programes 
de prevenció de malalties com el càncer 
de colon.  També s’han de tenir en compte 
altres factors com la feminització progres-
siva de l’especialitat, que comporta una re-
ducció de plantilles durant les baixes ma-
ternals o excedències per maternitat. Tots 
aquests aspectes s’haurien d’haver previst 
i no ha estat així. A més, actualment es fan 
al voltant de 35/40 tècniques endoscòpi-
ques, quan fa 10 anys eren moltes menysP. 
És a dir, podem dir que hi hagut un canvi de 
criteris de necessitat d’especialistes. 

P.P Quina seria la xifra ideal? 

P.R Encara s’està quantificant però segu-
rament rondarà els 10 especialistes o, in-
clús més perquè s’estan fent tècniques que 
abans no es feien. 

P.P Està a punt d’iniciar-se un curs a la UOC, 
veritat? 

P.R Sí. Es tracta d’un curs que impartiran 
especialistes de la SCD perquè n’hi ha de 
molt nivell i són capaços d’assumir la do-
cència dels residents de CatalunyaP. La for-
mació especialitzada es troba en un mo-
ment de transformació i podria donar-se el 
cas, si s’aplica el decret de troncalitat, que 
l’especialitat de digestiu, de quatre anys 
de durada, passés a ser de només 2 anys 
després d’un període troncal comú (medi-
cina general) de 2 anysP. La SCD creu que 
aquesta formació és insuficient, per això 
s’ha desenvolupat un pla de formació re-
comanable pels residents que donarà una 
homogeneïtat als estudis. Tots aporten la 
seva expertesa i es podran integrar els co-
neixements al màxim nivell. Tindrà una du-
rada de quatre anys i el primer semestre 
comença al setembre. 

P.P Quina és la malaltia digestiva més fre-
qüent? 

P.R El càncer de colon és molt prevalent i, a 
més, és causa de mortalitat elevada (1900 
defuncions l’any a Catalunya). Cal destacar 

el pla de prevenció precoç endegat per la 
Generalitat i induït pel pla estratègic de la 
SCDP. Aquest, mitjançant la prova de sang 
oculta a la femta, està clar que salva vides. 
Es realitza a tota la població, aparentment 
sana, de Catalunya d’entre 50/70 anys. El 
percentatge de detecció de lesions al colon 
en persones, que creuen que no els passa 
res, amb sang oculta positiva es troba al 
voltant del 50-70%.

P.P Creu que es millorarà la supervivència 
del càncer de colon en uns anys?

P.R Sense cap mena de dubte. La idea és que 
cada vegada es detectin les lesions en una 
fase més precoç, per a fer un tractament 
curatiu. El pacients que venen a fer-se una 
endoscòpia a l‘hospital per una prova de 
sang oculta a la femta positiva, poden sor-
tir dels serveis d’endoscòpia amb una lesió 
tractada i curadaP.

P.P Diuen que el sistema digestiu és el segon 
cervellP. Què en pensa al respecte?

P.R Aquesta afirmació està relacionada amb 
la importància de la microbiota intestinal 
amb molts processos patològics. Aquesta 
influeix en aspectes com caràcter, la mane-
ra de ser, l’obesitat, malalties inflamatòri-
es, entre d’altres. Tenim més càrrega genè-
tica que pertany a la microbiota que a la 
nostra pròpiament dita. És bàsica per a que 

l’organisme funcioni bé. 

P.P Per acabar, com valora la situació a Llei-
da?  

P.R Cada vegada millor. Està clar que hi ha 
coses que no es poden fer a l’Hospital Uni-
versitari Arnau de Vilanova de Lleida com, 
per exemple, un trasplantament de fetge. 
No obstant, s’ha de dotar als hospitals que 

estan fora de l’àrea metropolitana de Bar-
celona dels recursos necessaris per a que 
puguin atendre com cal les patologies que 
sí que es poden tractar al territori. D’igual 
forma, per aquelles patologies més com-
plexes, que s’han de derivar a Barcelona, 
és primordial establir un bon flux de deri-
vació i coordinació. Quan això s’aconse-
gueixi, tot anirà millor.

“El 50% de persones que creuen estar 
sanes acaben tenint una lesió al colon”
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