BÈLGICA

Els estudis de medicina

El Grau de Medicina a Bèlgica s’obté havent realitzat 7 anys d’estudis universitaris
(Titre de Medecin).
Un cop s’ha obtingut el Grau de Medicina, per poder exercir com a metge, s’ha de
realitzar la formació especialitzada, en forma de Màster (Master de Spécialisation).
Aquesta especialització pot ser o bé en “Médecine Générale” o en una altra especialitat,
i té una durada d’entre 3 i 6 anys.
Accés a la formació especialitzada

Per optar a una plaça de formació especialitzada a Bèlgica s’ha de sol·licitar a les
diferents universitats que ofereixen Master de Spécialisation. El nombre de candidats
que poden ser admesos en cada especialitat ve determinat per tres condicions: quotes
federals, planificació estatal del màxim de places de residents i capacitat econòmica de
cada centre formatiu, que ha de garantir un salari al metge resident.
Cada candidat ha de seguir un procediment d’admissió i presentar-se a un procés de
selecció de la facultat de medicina per a cada especialitat triada (màxim de tres).
Aquest procés de selecció inclou, segons cada facultat, valoració del dossier personal:
Carta de motivació, CV, expedient acadèmic, i entrevista i prova d’accés.
Al final del període de formació especialitzada, els especialistes han de sol·licitar una
llicència com a especialistes al Federal Public Service.

Què cal per poder accedir a una plaça de resident a
Bèlgica?

1. Equivalència del Títol de Medicina. Sol·licitar al Service Public
Fédéral. Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement.
2. Autorització per practicar la medicina en territori belga.
3. Col·legiació a l’Ordre des Médecins en Belgique.

Proves de competència lingüística

Per poder accedir a la formació especialitzada el sistema no inclou cap prova
obligatòria, però s’ha d’acreditar un nivell mínim de francès equivalent al B1.
El sistema sanitari belga

El sistema sanitari belga està dividit en sector públic i sector privat. En tots dos, el
pacient ha de pagar pels serveis i després sol·licitar el corresponent reemborsament.
El finançament del sistema sanitari es fa a través de les contribucions públiques al
sistema de Seguretat Social, tant per part dels treballadors com de l’estat, i el pagament
per part dels treballadors a les pòlisses obligatòries de salut. Els pacients són lliures de
triar el seu proveïdor de salut, ja sigui atenció primària o atenció especialitzada.
El sistema sanitari està format per diferents tipus de centres assistencials: centres
d’atenció primària, hospitals generals, centres de salut mental, hospitals psiquiàtrics,

centres d’atenció sociosanitària, i centres de dia per a persones grans, i centres de cures
pal·liatives.

Durada de la formació de les especialitats mèdiques a
Bèlgica
 Anatomie pathologique (5
anys)
 Anesthésie-réanimation (5
anys)
 Biologie clinique (5 anys)
 Chirurgie - Chirurgie
générale (6 anys)
 Chirurgie - Chirurgie
plastique, reconstructrice et
esthétique ( 6 anys)
 Chirurgie - Orthopédique (6
anys)
 Chirurgie - Urologie (6 anys)
 Dermato-vénéréologie ( 5
anys)
 Gériatrie ( 6 anys)
 Médecine aigüe ( 3 anys)
 Médecine générale ( 3 anys)
 Médecine interne Générale (5 anys)
 Médecine interne Cardiologie ( 6 anys)
 Médecine interne - Gastroentérologie ( 6 anys)
 Médecine interne Oncologie médicale ( 6 anys)
 Médecine interne Pneumologie ( 6 anys)
 Médecine interne Rhumatologie ( 6 anys)

 Médecine légale ( 5 anys)
 Médecine nucléaire ( 5
anys)
 Médecine physique et en
réadaptation ( 5 anys)
 Médecine transfusionnelle
(1 any)
 Médecine d'urgence ( 6
anys)
 Neurochirurgie 6 anys)
 Neurologie 5 anys)
 Gynécologie-obstétrique (5
anys)
 Ophtalmologie (4 anys)
 Oto-rhino-laryngologie (5
anys)
 Pédiatrie (5 anys)
 Psychiatrie, orientation
psychiatrie de l'adulte (5
anys)
 Psychiatrie, orientation
psychiatrie infanto juvénile
(5 anys)
 Radiodiagnostic (5 anys)
 Radiothérapie-oncologie (5
anys)
 Stomatologie (5 anys)

Enllaços d’interès.
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Acreditacion Títulos españoles

según directiva 2005/36/CE.
 Ordre des Medecins
 Fédération Wallonie-Bruxelles. Departament de Salut. Autorització de treball
com a metge.
 Service Public Federal. Sante Publique, Securite de la Chaine Alimentaire et
Environnement.

Traductors i intèrprets jurats.
 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
 Associació de Traductors i Intèrprets Jurats de Catalunya
Universitats on fer la formació especialitzada (Francès)
 Université Libre de Bruxelles
 Université catholique de Louvain
 Université de Liege

