La Vo
ocalia de Residents de la Societat CCatalana de Medicina
M
Fam
miliar i Com unitària (CA
AMFiC)
formaa part de laa Societat Ca
atalana de M
Medicina Familiar i Com
munitària (CA
AMFiC), que és la
societat científicaa de Metges de Família i Comunitàriaa (MFiC) méss important del nostre país.
p
El
o
objectiu
és
el
e
desenvolu
upament
d'
una
Atenció
ó
Primària
r
resolutiva
i
seu
promoure
d'alta
qualittat, centrada en la millora de la ssalut de la comunitat, tot potenci ant i facilita
ant el
desen
nvolupament professional dels Metgges Residentss en formació (MIR).
La Vo
ocalia de Ressidents de la CAMFiC, té la ferma voluntat de se
er el punt dee trobada de
e tots i
totess els/les metgges/sses MIR
R de MFiC dee les Unitatss Docents de
e Catalunya i esdevenir la
a seva
via d’’expressió i canalització
c
de
d les queixees i proposte
es de millora del nostre SSistema Sanittari.
La Vo
ocalia de Ressidents de la CAMFiC, en representacció dels metg
ges MIR de M
MFiC de Cata
alunya
vol exxpressar quee:
Duran
nt els últim
ms mesos s’h
han aplicat de forma sistemàtica
s
diferents tippus de me
esures
relaciionades amb les nostre
es condicionns formative
es i laborals. D’una bannda, s’han aplicat
a
retalllades en les activitats pròpies
p
de laa condició de
d Metge Re
esident Interrn i per una
a altra
eixes retalladdes que les del personal estatuari dde l’Institut Català
C
banda, s’han apliicat les mate
u conjunt dde mesures que ens afe
ectat en la seva totalita
at. En
de laa Salut (ICS),, resultant un
aquest context, fa
f uns mesoss que Recurssos Humans de l’ICS va decidir dism
minuir les horres de
bució de la Jornada de Formació Compleme
entària hosp
pitalària, en què els metges
m
retrib
resideents de MFiC
C es van veure afectats dd’una forma directa. En els
e últims diees, hem sabu
ut que
aquesta mesura de
d reducció de
d la Jornad a de Formacció Complem
mentaria tam bé s’aplicarà
à en la
ent als Centrres d’Atenció Primària. Informació qque en ha arribat
a
feina que realitzeem diàriame
mb un comunnicat oficial de
d l’Institut Català
C
de la SSalut.
per canals indirecctes i mai am
La Vo
ocalia de Reesidents de la
l CAMFiC, cconsidera qu
ue aquesta mesura tinddrà conseqüè
ències
directtes en la form
mació i dese
envolupamennt laboral dels Metges Re
esidents, atèès que:
‐
‐
‐
‐
‐

Potencia la pèrdua de
d motivacióó per part del
d personal i les noves incorporaciions a
l’especiallitat.
Fomenta la precaritzzació dels M
Metges de Família
F
durant la seva eetapa forma
ativa i
posteriorrment com a personal addjunt .
Provoca la
l pèrdua real de part deel talent mèdic i professional cap a aaltres païsoss de la
Unió Euro
opea i fora del continentt.
Estableix una desigualtat respeccte als col∙le
egues d’altre
es comunitaats autònomes de
l’estat Espanyol.
Provoca una pèrdua de l’excel∙l ència clínicaa assolida al llarg dels anys i de la
a qual
blació i és recconeguda intternacionalm
ment.
gaudeix la nostra pob

Per ttot l’exposatt anteriorme
ent, expresssem el nostrre profund malestar i ddesacord am
mb les
darreeres decision
ns preses per la Gerènciaa de l’ICS, attès que conssiderem quee estan motiivades
per ccriteris exclu
usivament econòmics,
e
ssense valoraar els aspectes formatiuus i laboralss dels
metgges MIR.
Finalm
ment, la Voccalia de Resid
dents de la CCAMFiC exprressa la seva voluntat dee generar un espai
de deebat i diàleg amb els dife
erents òrganss de govern escaients pe
er valorar less últimes deccisions
realittzades i iniciaar un camí de
e diàleg i coll∙laboració.
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