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Gastro-enterologia a Catalunya. 
Árees extrahospitalária i hospitalaria* (II) 
F. Casellas, A. Panadés, S. Navarro i X. Xiol 
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Introducció 
La Societat Catalana de Digestologia es proposá de 
conéixer, el 1987, l'estat en qué es trobava la gastro-
enterologia a Catalunya, ja que es disposaven de ben 
poques dades fins a aquells moments. 
Material i métodes 
Es dissenyá un full de recollida de dades que comprenia els 
següents aspectes: nombre de Hits, personal, tasca assisten-
cial, exploracions complementáries, docencia i investigació. 
S'enviá l'enquesta a la majoria de centres piibHcs i privats del 
Principat, excloent a priori els hospitals psiquiátrics, infantils, 
de malalts crónics i els dedicáis linicament a traumatología. 
La població d'hospitals enquestats comprenia 100 centres, 
enquadrats en una Uista actualitzada i facilitada per l'ICS, amb 
un total de 17.792 Hits. Tenint en compte la distribució 
geográfica de les enquestes rebudes s'optá per diferenciar la 
comarca del Barcelonés, que representa genuinament l'ámbit 
urbá, de la resta de Catalunya, que és exponent de l'ámbit 
rural. S'obtingueren enquestes valides de 34 centres, que 
totalitzaven 10.932 Hits. Si bé Terror estimat en funció del 
nombre de centres que respongueren a l'enquesta era exces-
sivament alt (14 % ) , en fer la valoració tenint en compte la 
quantitat global de Hits que sumaven aquests centres. Terror 
era acceptable (0,8 %) (taula I ) . Els resultáis presenls en 
aquest informe enfronten generalmenl les dades del Barcelo
nés amb les de la resta de Catalunya. La mostra oblinguda 
engloba 14 centres del Barcelonés, amb 6.860 Hits i 20 
centres de la resta de Catalunya, amb 4.072 Hits. 

Resultats 

Nombre de Hits 
El nombre de Hits destináis pels diferents centres en
questats a patología digestiva és del 4,2 % del nombre 
total de Hits (368/8.856, error: 0,8 % ) , lleugerament 
superior (4,7 %) ais hospitals de l'área del Barcelonés 
(286/6.108, error: 0,7 % ) , on els grans centres teñen 
diferenciada Tespecialitat de gastro-enterologia de la 
medicina interna. A la resta de Catalunya, on l'especia-
litat d'aparell digestiu acostuma a estar englobada dins 
medicina interna, es destina un 3,0 % deis Hits totals a 
malahs digestópates (82/2.748, error: 1,6 % ) . 
Personal sanitari 
Peí que fa al personal medie dedicat a Tespecialitat 
s'observa una major concentrado d'especialistes al 
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Barcelonés. Deis 140 especiaHstes contractats per tots 
els hospitals, 104 trebaHen en centres del Barcelonés i la 
resta, 36, ho fan a comarques. El personal no medie 
adscrit ais servéis de gastro-enterologia és també mes 
nombrós a Barcelona que a la resta: 152 versus 10. Els 
enquestadors tingueren especial interés a valorar la 
figura del metge assistent no remunerat que, en aques
ta enquesta, representa el 19,5 % del personal medie 
total. Aquesta figura es fa mes evident a Tarea del 
Barcelonés, on arriba a representar el 22,9 %. 

Relació entre nombre de Hits, ingressos i personal 
En relacionar globalment el nombre de Hits, el nombre 
d'ingressos anuals i el nombre d'especialistes dedieats 
a aquests Hits s'observa una diferencia significativa 
entre els metges ubicats al Barcelonés, que teñen una 
relació nombre de Ilits/metge d'aproximadament 2/1 
(222/117) i nombre d'ingressos/metge de 60/1 (6.323/ 
117), i la resta de gastro-enterólegs catalans, que mos-
tren unes relacions de 5/1 (59/12) i 100/1 (1.292/12), 
respectivament. Aqüestes correlacions son diferents 
amb una significado estadística de p < 0,05. 
Consultes externes 
Les consultes externes son significativament mes nom
broses ais hospitals del Barcelonés (111.317 primeres 
visites i 55.758 segones visites) que ais de la resta de 
Catalunya (4.612 primeres i 12.165 segones). La pro-
porció entre primeres i segones visites és significativa
ment mes alta al Barcelonés que a la resta de Catalunya 
(p < 0,001). Pensem que aquest fet es pot explicar 
perqué els hospitals comarcáis remeten amb mes fre-
qüéncia els pacients a les seves poblacions d'origen, on 
els controlen els seus metges de capcalera. 
Relació entre nombre d'especialistes 
i tasca assistencial 
S'observa una bona correlació, aquí global per a fot 
Catalunya, entre el nombre de metges especialistes de 
qué disposa un servei d'aparell digestiu i els ingressos 
anuals que aten (fig. 1). De la mateixa manera també hi 
ha una bona correlació amb les consultes externes que 
fa (fig. 2). En aquest últim apartat només hi ha un 
centre que sobrepassa excessivament la quantitat de 
visites de mitjana. 
Endoscópia digestiva 
La totalitat deis hospitals del Barcelonés disposa d'en-
doscópia digestiva al mateix centre, si bé no tots la 
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practiquen d'urgéncia, el 92 %. Els percentatges dismi-
nueixen lleugerament a la resta de Catalunya, el 85 % 
deis centres compta amb endoscópia i el 80 % la fa 
d'urgéncia. Menys de la meitat (43 %) deis especialis
tes del Barcelonés reconeix saber endoscópia i menys 
de la quarta part (22,2 %) la practica habitualment al 
seu centre. A la resta de Catalunya la quasi totalitat 
(97,4 %) deis especialistes saben endoscópia i mes de 
les tres quartes parts (79,5 %) la practiquen habitual
ment. Aquest fet té dues probables exphcacions: a) la 
recent renovado i ampliado deis hospitals comarcáis ha 
incorporat joves especialistes ja formats en les moder-
nes técniques endoscópiques i/o b) la nova i creixent 
demanda de técniques diagnostiques i terapéutiques 
endoscópiques arreu de Catalunya ha seleccionat la 
contractació d'aquells especialistes que, a mes de 
la seva tasca d'assisténcia clínica, poguessin aportar la 
seva experiencia endoscópica ais seus centres. 
Es realitzen anualment a Catalunya unes 66.000 explo
racions endoscópiques, entre diagnostiques i terapéuti
ques (taula II). Prop del 90 % son diagnostiques i no
més un 10 % son terapéutiques. Per ordre de freqüén-
cia tenim l'endoscópia alta, seguida de la baixa, mentre 
que son prácticament inexistents fora del Barcelonés la 
laparoscópia i la colangiografia retrógrada endoscópica. 
L'endoscópia terapéutica es practica a fot Catalunya; 
les intervencions mes freqüents son les polipectomies 
(37,1 %), l'esclerosi de varices (36,8 % ) , les papiMoto-
mies (19,5 %) i l'esclerosi d'ulcus sagnants (6,6 % ) . 
Les diferencies entre el Barcelonés i la resta de Cata
lunya és donen en l'escás nombre de papiMotomies 
fetes fora de l'ámbit urbá. 

Biópsia a cegues 
Les biópsies a cegues, tant hepátiques (1.609) com 
d'intestí prim (228), son practicades a tot Catalunya, 

T A U L A I 
Fiabilitat de la mostra en funció del nombre de centres i de Hits 

Segons el nombre de centres 

Área geográfica Població Mostra % E r r o r % 

Barcelonés 37 14 37,8 21,4 
Resta de Catalunya 63 20 31,7 18,6 N 

Total 100 34 34,0 14,0 
Segons el nombre de Hits 

Barcelonés 9.107 6.860 75,3 0,6 
Resta de Catalunya 8.685 4.072 46,9 1,1 
Total 17.792 10.932 61,4 0,8 

TAULA I I 
Nombre d'exploracions anuals d'endoscópies diagnóstica i terapéutica 

Barcelonés R e s t a de Catalunya Total 

Endoscópia diagnóstica 
Gastroscópia 23.502 14.683 38.185 
Rectoscópia 4.359 1.950 6.309 
Coloscópia 7.667 4.535 12.202 
ERCP 1.941 79 2.020 
Laparoscópia 713 85 798 
Total 38.182 21.332 59.415 

Endoscópia terapéutica 5.025 1.537 6.562 
Total global 43.207 22.869 66.076 
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y = 4 4 , 0 3 6 x + 87 ,63 , R-squared; 0,747 
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F i g . 1 . Relació entre nombre d'ingressos anual i personal medie. 

y = 299 218 X + 1711 424, R-squared 0,1Í 
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F i g . 2 . Relació entre nombre de consultes externes i personal 
medie. 
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F i g . 3. Disponibilitat de servéis 
complementaris. 
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F i g . 4. Percentatge anual d'exploracions funcionáis del tub digestiu. 

TAULA III 
Exploracions funcionáis. Dades anuals 

Técnica Barcelonés Res ta de Catalunya Total 

pHmetria esofágica 220 10 230 
Manometria esofágica 800 0 800 
Secreció gástrica 511 18 529 
Secreció biliar 54 17 71 
Secreció pancreática 311 0 311 
Budell prim 244 72 316 
Total 2.140 117 2.257 

encara que son mes nombroses al Barcelonés (1.129/ 
480 PBH i 163/65 biópsies intestinals). 
Exploracions funcionáis 
Es porten a terme anualment unes 2.250 exploracions 
funcionáis del tub digestiu. El 95 % son efectuades al 
Barcelonés i les mes freqüents son les esofágiques, 
seguides de les gástriques, les d'intestí prim i les pan-
creátiques tal com es pot apreciar a la taula III i a la 
figura 4. 
Altres dades assistencials 
Mentre que al Barcelonés molts pocs hospitals disposen 
de cures intensives exclusivament dedicades a la gas
tro-enterologia, a la resta de Catalunya no en disposa 
cap hospital. Tots els hospitals catalans compten ac-
tualment amb radiología convencional digestiva i prácti
cament tots amb ecografia abdominal. No així de tomo-
grafia axial computada o angiografia, de la qual només 
disposen la meitat deis hospitals del Barcelonés i sola-
ment el 15 % de la resta d'hospitals catalans (fig. 3). 
Docencia i recerca 
Només un 13 % deis hospitals enquestats duen a terme 
tasques relacionades amb la docencia. Un 16 % practi
ca algún tipus d'investigació clínica i només un 4 % es 
dedica a l'experimentació. Aquests magres percentat
ges están repartits de la següent manera: teñen docen
cia vuit hospitals al Barcelonés i cinc a la resta de 
Catalunya. Fan investigació clínica set centres del Bar
celonés i cinc de la resta de Catalunya. 
Conclusions 
De les dades obtingudes creiem que hem de destacar 
els següents punts: els Hits destináis a malalts amb 
patología digestiva representen un 4,2 % del total de 
Ilits de la mostra. 
La relació personal/nombre d'ingressos i personal/ 
nombre de consultes externes és similar a la práctica 
totalitat deis centres enquestats. El personal medie 
assistent representa el 20 % del personal medie total. 
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Caldria valorar la incidencia d'aquest tipus de professio-
nal sobre els nivells d'assisténcia. 
Sorprén l'elevat nombre d'exploracions endoscópiques 
digestives practicades anualment a Catalunya. L'en
doscópia programada es duu a terme en el 85-100 % 
deis centres i l'endoscópia urgent en el 80-92 %. La 
meitat deis gastro-enterólegs saben endoscópia, pero 
només la tercera part la duen a terme. El 80 % deis 
gastro-enterólegs de fora del Barcelonés la practiquen. 

El 95 % de les exploracions funcionáis son fetes ais 
centres del Barcelonés. La majoria son d'esófag i d'es-
tómac. 
L'ecografia s'ha universalitzat, i és una de les técniques 
exploratóries no invasives amb mes disponibilitat. 
La docencia i la investigació teñen una implantado molt 
baixa ais centres enquestats, per la qual cosa sembla 
convenient la necessitat d'impulsar-les. 
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