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El Col·legi de Metges de Tarragona, Lleida, Girona i Barcelona defensa el dret dels
metges residents de darrer any a ser reconeguts com a especialistes.
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), compost pels 4 col·legis professionals
catalans, mostra el seu desacord amb la pròrroga de contractació dels residents de darrer any
que ha publicat l’Estat en el BOE amb data 3 d’abril. La Institució reclama que es reconeguin les
funcions que els metges ja estan desenvolupant com a especialistes.
Catalunya a 13 d’abril. El conjunt de Col·legis Oficials de Metges de Catalunya volem
manifestar la nostra oposició a les mesures adoptades pel Ministerio de Sanitat respecte a les
gestions dels recursos humans per a fer front a la crisi sanitària. Considerem innecessari
prorrogar la residència dels Metges Interns Residents (MIR) de darrer any i demanem que
aquesta avaluació es realitzi en les dates establertes. L’avaluació d’aquests professionals hauria
de tenir lloc a finals del mes de maig (del 20 al 26) i, des del sector mèdic, es considera que les
competències ja estan pràcticament adquirides. Fins i tot, algunes unitats docents ja tenen les
avaluacions llestes. Amb aquesta mesura, el que s’aconsegueix és l’endarreriment de l’obtenció
del títol d’especialista de forma innecessària. Aquesta pròrroga de contractes als residents
fomenta la precarietat laboral i, des del CCMC, es vol demanar el reconeixement de la categoria
professional que els correspon com a metges especialistes.
El conjunt de Metges MIR i Metges Especialistes volem transmetre la nostra indignació com a
col·lectiu davant l’actitud de la Conselleria de Salut i el Ministeri de Sanitat davant el constant
desprestigi de la professió mèdica. Som el país amb els sous més baixos d’Europa, les retallades
del 2008 encara no s’han revertit després de més de 10 anys i la precarietat laboral envers a la
nostra professió no ha parat d’augmentar. El sou dels residents, després d’una formació
universitària de 6 anys i un examen d’oposició, és lleugerament superior al sou mínim
interprofessional establert el 4 de febrer de 2020 (Real Decreto 231/2020).

Tot i així, quan la malaltia per COVID19 va arribar a Espanya el passat mes de febrer, el conjunt
de professionals sanitaris ens hem i estem volcant al 100% pels nostres pacients tot i no tenir la
protecció adequada en moltes ocasions, amb allargament i intensificació de les jornades laborals
i amb condicions emocionals molt dures, tant per la situació en sí com per falta de recursos
disponibles. Ni tan sols durant la pandèmia sanitària més important dels nostres temps, la
Conselleria ni el Ministerio tenen en compte el valor, la valentia i el sacrifici que està fent el
conjunt del personal sanitari. Aquest sacrifici és més marcat en la comunitat mèdica atès que
encara no ha recuperat les condicions òptimes laborals després de les retallades sanitàries
Des del CCMC s’insta al Ministerio de Sanitat que revoqui l’Ordre 319/2020 i, amb la
col·laboració i el compromís de tots els actors implicats, a trobar la millor solució. La resposta,
lluny de prorrogar els contractes com a residents, passa per garantir els drets dels nostres
metges i metgesses al títol d’especialista i a un contracte laboral d’acord amb el seu perfil
professional i actualitzat a les condicions laborals, econòmiques i socials actuals.
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