MANIFEST DE METGES RESIDENTS DE CATALUNYA
Una part important de l’assistència mèdica que s’ofereix a la majoria de centres
d’assistència sanitaria de Catalunya recau en els seus metges interns residents (MIR), és a dir,
metges llicenciats en període de formació especialitzada. L’activitat assistencial que
desenvolupem els metge residents està íntimament vinculada a una finalitat docent i
determina en gran mesura la qualitat de la formació rebuda i, per tant, la dels metges del
futur.
La intenció manifestada per la Conselleria de Salut de reduir de forma dràstica la
despesa dels mencionats centres, ha donat lloc a l’emergència de plans d’ajust pressupostari
en tots ells, tant públics com concertats. Aquests plans en cap cas van ser consultats als
professionals del món sanitari ni als seus representants. De l’aplicació dels nous pressupostos
dels centres de salut públics, n’ha derivat una reducció molt important de l’activitat i, per tant,
dels serveis que es presten als ciutadans, afectant-se greument en alguns casos la qualitat de
l’assistència, i arribant al possible tancament total d’alguns Serveis sanitaris. Paral·lelament,
estem assistint a processos d’ajust de personal mèdic, que impliquen en molts casos
l’acomiadament, i a una marcada disminució de l’oferta laboral en els centres públics per als
metges residents que acaben el seu període de formació.
Les actuacions que ja s’estan duent a terme, fruit de la davallada pressupostària del
Servei Català de la Salut, comprometen la qualitat assistencial i la qualitat de la formació
mèdica impartida en els hospitals i Centres de Primària i de Salut Mental de Catalunya:
Degut a l’absència presencial d'alguns adjunts especialistes de guàrdia, la nostra
supervisió no és l'adequada ni l'adquisició de responsabilitats no és progressiva i
comporta que en arribar al tercer any de residència (segon any en alguns casos)
s'hagi d'assumir la totalitat de la responsabilitat, sense la supervisió corresponent,
de la guàrdia de l'especialitat. Òbviament, la qualitat de l’assistència mèdica en les
guàrdies d’especialitats afectades es veu compromesa. Per aquests motius,
demanem que es faci marxa enrere en la retirada d’adjunts de guàrdia per garantir
una adequada assistència al ciutadà, així com una bona formació del metge
resident.
Arran del tancament de plantes d'hospitalització, que en alguns casos arriba al
60% dels llits d’especialitats mèdiques, veurem disminuïda la nostra formació.
Necessàriament, disposar de menys llits d’hospitalització pot comportar escurçar
temeràriament el temps d’ingrés hospitalari dels pacients o perllongar l’estança
dels pacients a les Unitats d’Urgències abans d’arribar a planta d’hospitalització. Al
mateix temps, dificulta l’aprofundiment en el coneixement ja que minven les
oportunitats d'ingrés per estudi de determinades patologies (tan mèdiques com
quirúrgiques) i es forcen altes des d'Urgències.
La disminució forçada de l’activitat quirúrgica en els hospitals, que pot arribar fins
al 60% en alguns moments, afecta de forma determinant la formació dels metges
residents d’especialitats quirúrgiques i médicoquirúrgiques en quant a l'adquisició

d’habilitats pràctiques. És evident que tant el número d'intervencions quirúrgiques
realitzades durant la residència, com el fet de poder realitzar intervencions de
determinades patologies quirúrgiques, han quedat molt disminuïdes.
La limitació a la baixa de les hores destinades a l’atenció continuada (especialment
per als residents de primer i segon any), per sota del número que en molts casos
marca el programa docent publicat al Boletín Oficial del Estado (BOE), afecta
dràsticament la nostra formació, ja que redueix molt la quantitat d'hores
acumulades de pràctica clínica al final del període de formació com a metge
resident. A curt termini, això enlentirà el procés d’adquisició progressiva de
competències i d’autonomia per part nostra i comprometrà, doncs, la qualitat
assistencial a Urgències i als punts d’Atenció Continuada, tant en el present, com
en un futur proper. És per això que reclamem la restauració immediata del
número mínim d’hores d’atenció continuada que marquen els programes
formatius de les especialitats mèdiques i quirúrgiques, tal i com s’especifica en el
BOE.
Finalment, creiem que les conseqüències derivades d’una retallada tan dràstica dels
pressupostos de la Sanitat pública tenen un impacte enorme, no exclusivament sobre els
metges que s’estan formant, sinó sobre la societat en general. Els MIR representem el futur de
l’assistència sanitària a Catalunya; per tant, tots els ajusts pressupostaris que deriven a una
disminució de la capacitat d’atendre patologia complexa en els nostres hospitals i que
impedeixen el desenvolupament de la tasca assistencial segons els criteris mèdics de qualitat,
generarà professionals menys capacitats, amb menys bagatge assistencial i amb menor
destresa qurirúrgica. És evident també que una retallada, tant de recursos com de personal
mèdic, provocarà un clar empobriment en la qualitat assistencial dels serveis bàsics, com ara
l’Atenció Primària i les Urgències Generals, ja que suposa una càrrega assistencial extra a uns
serveis sovint ja sobrecarregats.
És per tot això que el col·lectiu de metges residents de Catalunya, reclamem que es faci
marxa enrera en les retallades pressupostàries que atempten contra la nostra formació i
afecten la qualitat de l’assistència sanitària. Entenem que un sistema sanitari de qualitat és un
dels pilars fonamentals en què es recolza un Estat del Benestar, democràtic i just.
Volem transmetre la nostra determinació a iniciar les mobilitzacions que siguin
necessàries mentre no obtinguem la garantia que l’ajust pressupostari de la Sanitat Pública
catalana no afectarà la gran qualitat tant de la formació especialitzada com de l’assistència
mèdica impartides fins ara en els diferents centres sanitaris de Catalunya.
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