
Des de la Vocalia de Residents de la CAMFiC vam alertar que el nou sistema d'elecció
MIR deixarà desenes de places vacants.
 
El sistema d'elecció de plaça de Medicina Familiar i Comunitària a Catalunya
constitueix el perfecte exemple de per què el nou sistema dificulta l'elecció dels
futurs residents.
 
Ens unim a milers de professionals i institucions per reclamar una elecció a temps real,
transparent i amb garanties.
 
Com a Vocalia de Residents de la Societat Catalana de Medicina Familiar i
Comunitària, ens oposem al sistema d'adjudicació de plaça que s'ha dissenyat des del
Ministeri de Sanitat per a la convocatòria MIR 2020-2021, basat en una elecció múltiple
de forma telemàtica i diferida sense possibilitat de tenir en compte les places que
s'hagin sol·licitat per la resta d'aspirants amb menor nombre.
 
Volem fer constar que aquest sistema perjudica especialment a aquells aspirants que
volen triar Catalunya per a la seva formació com a futurs metges de família, atès que la
constitució de les Unitats Docents en molts casos inclou a diversos centres
hospitalaris i nombrosos centres d'atenció primària, més que la mitjana a la resta de
l'Estat. D'aquesta manera, la primera elecció obliga a tenir
en compte les perspectives en la segona elecció, que inclou en molts casos diferents
municipis a diversos quilòmetres de distància entre si. Això portarà a multitud de
renúncies per a molts aspirants davant opcions molt allunyades de les seves
perspectives i possibilitats personals.
 
D'altra banda, la manca de temps entre l'adjudicació i la presa de possessió de la plaça
és d'únicament 2 setmanes, un temps excessivament curt que tampoc ajudarà a
rebaixar el previsible nombre de renúncies que el nou sistema de Sanitat proposa dur
a terme.
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A més, aquesta planificació dificultarà la incorporació dels nostres nous companys a
les unitats docents, ja afectades pels nombrosos canvis i replanificacions que ha
suposat la pandèmia per la COVID-19.

 
Ens oferim a tots els agents com a part de la recerca de solucions de consens, que
facin recuperar un sistema que permeti triar als nostres futurs companys sabent tota
l'oferta disponible, i sabent bans d'escollir la seva unitat docent si tindran accés al CAP
i al centre hospitalari en el qual volen iniciar la seva formació. Els seus futurs
companys els esperen, donen suport, i estan a la seva disposició per ajudar-los en
aquesta difícil decisió, la d'aquesta convocatòria més que mai.

 
Barcelona, 17 de maig de 2021

Vocalia de Residents de la CAMFiC
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