
Des de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Medicina Familiar i
Comunitària (CAMFiC) i la seva Vocalia de Residents volem manifestar el nostre
rebuig a les mesures preses pel Ministeri de Sanitat pel que fa a la pròrroga
indefinida de les contractacions de residents en el Sistema de Formació
Especialitzada.
 
Aquesta mesura, adoptada pel Ministeri de Sanitat després de la declaració de
l'Estat d'Alarma i ratificada en l'Ordre SND / 299/2020 —publicada al BOE dilluns
passat, 30 de març, i que modifica l'Ordre SND / 232 / 2020─ , provoca una
manca d'equitat injustificable en perllongar la formació dels residents en els
últims mesos formatius i no contractar-los com a especialistes. Aquest fet passa
a ser intolerable quan d'altra banda, es planteja la contractació en qualitat
d'adjunts (amb els drets retributius i de reconeixement que això comporta) de
metges sense formació MIR. Queda palesa una discriminació evident.
 
Els residents de Medicina Familiar i Comunitària es troben actualment en
primera línia de l’atenció a la pandèmia ocasionada pel SARS-CoV-2, exercint
una tasca exemplar i d’absoluta dedicació des dels Centres d'Atenció Primària,
les Urgències hospitalàries, els domicilis o les residències de gent gran. Si la
mesura ministerial es du finalment a terme, aquests residents estaran en clara
situació de desavantatge respecte altres professionals que s'incorporaran al
Sistema Nacional de Salut (SNS) sense formació MIR amb contractació per una
via excepcional.
 
En el context epidèmic actual, és una situació de tracte immerescut que castiga
el sobreesforç solidari que realitzen els residents a punt de finalitzar la seva
especialitat, i que en els seus últims mesos desenvolupen i assumeixen funcions
i responsabilitats equiparables a les d'un adjunt especialista. 
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Així com ja han manifestat altres organitzacions i col·lectius, mostrem el nostre
profund malestar i rebuig a aquesta mesura, entenent que suposarà un greu
perjudici per als residents que haurien de ser reconeguts com a especialistes de
manera imminent.
 
En conclusió, des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
instem al Ministeri de Sanitat i al Departament de Salut, cadascú dins les seves
competències, a arribar a una solució dialogada que permeti el reconeixement
d’aquests professionals i no malmeti la necessària confiança entre els
professionals i les seves institucions. És en moments com aquests quan l’alçada
moral de les institucions es demostra.
 

10 d’Abril de 2020
Junta Directiva CAMFiC

 
 

posicionament                
     CAMFiC

www.camfic.cat informans@camfic.org

http://www.camfic.cat/
http://www.twitter.com/camfic
http://www.facebook.com/camfic
http://www.instagram.com/camficcat
http://www.camfic.org/
http://www.camfic.cat/
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_11506_EBLOG_3836.pdf

