FRANÇA

Els estudis de medicina.

Els estudis de medicina a França es divideixen en tres cicles. El primer cicle (dos anys) i
el segon (quatre anys) corresponen al que aquí és el Grau en Medicina.
Al final del primer any del primer cicle, que és comú a una sèrie d’estudis, els estudiants
han de concursar per continuar estudiant i han de triar entre les quatre branques que
s’ofereixen: medicina, farmàcia, odontologia i llevadores.
A més, al final del primer cicle han de realitzar una prova teòrica i pràctica que hauran
de superar com a requisit imprescindible per tenir accés al segon cicle.
Durant el segon, tercer i quart any del segon cicle, també anomenat “externat”, es
realitzen diferents rotacions per hospitals, on l’estudiant en medicina ja és retribuït com
a metge (128-277 € al mes) i té un contracte de caràcter temporal, actuant sota la
supervisió d’un Cap Clínic.
El tercer cicle és el que aquí anomenem formació especialitzada MIR. Per accedir-hi,
s’ha de realitzar un examen de caràcter nacional, Épreuves Classantes Nationales, de
característiques i funcionament similar a l ‘examen MIR.
La durada de la formació d’ especialista és de tres anys per Medicina Familiar i
Comunitària, cinc anys per a les especialitats quirúrgiques, medicina interna i
radiodiagnòstic i de quatre anys per a la resta d’especialitats.
Un cop finalitzat el període de formació especialitzada s’obté el DES: Diplome
d’Estudes de Spécialités. Després d’obtenir el títol d’una especialitat mèdica es pot
cursar una subespecialitat, el Diplome d’Études Spécialisées, que té una durada de dos
anys més.
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Accés a la formació especialitzada

Per tal de tenir accés a la formació especialitzada s’ha de realitzar una prova que es
convoca a nivell nacional: Epreuves Classantes Nationales. Un cop realitzat l’examen i
segons la classificació obtinguda, l’alumne tria el centre hospitalari i l’especialitat.
Durant “ l’Internat”, l’estudiant està sota la responsabilitat d’un Sènior, però amb la
capacitat de prescriure, i cobra un salari que oscil.la entre 1.364 i 2.095 € bruts al mes,
més 119 a 130 € per guàrdia.
Els estudiants europeus que vulguin participar, han d’omplir un dossier-formulari
d’inscripció, que facilita la mateixa organització, al Centre National de Gestion des
Praticiens Hospitaliers et des Personnels de Direction de la Fonction Publique
Hospitalière, sol·licitant la participació a l’examen i adjuntant la documentació
corresponent.
L’examen, que a partir de l’any 2016 s’administrarà en versió informatitzada, està
format per diverses parts: dossiers clínics progressius, on les preguntes van
evolucionant segons les respostes donades en les qüestions anteriors, incloent tant
respostes tipus test d’opció múltiple com respostes obertes i curtes, Tests à concordànce
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de script, que permeten avaluar l’estudiant en situacions d’incertesa, preguntes
individuals sobre coneixements de base i la lectura crítica d’un article.

On enviar el formulari de sol. licitud per participar a l’ECN com
a estudiant europeu?
Centre national de gestion
Département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement
professionnel
Unité des concours médicaux nationaux – ECN
Immeuble Le Ponant B 21, rue Leblanc 75737 PARIS CEDEX 15

Proves de competència lingüística

Els estudiants europeus no han de superar cap prova lingüística de francès però han
d’acreditar formalment un nivell determinat de competència lingüística en francès per
poder col·legiar-se.

El sistema sanitari francès

El sistema sanitari francès té una estructura descentralitzada que es divideix en tres
nivells: nacional, regional i local. El sistema sanitari és finançat mitjançant cotitzacions
obligatòries a diferents Caisses de Maladie, asseguradores públiques de salut. L’atenció
ambulatòria la realitzen normalment metges autònoms privats que treballen dintre del
sistema públic, i inclou tant a metges generals com a especialistes. Aquests metges han
subscrit un acord (Convention) amb el servei públic de salut a través de les Caisses de
Maladie el qual estableix unes tarifes. Els pacients han de pagar directament
l’assistència mèdica primària i el preu dels fàrmacs a la consulta mèdica i posteriorment,
reben un reembossament per part de la Seguretat Social a través de les pròpies caixes de
malaltia, sempre i quan el metge estigui adscrit a la Convention . Els pacients tenen total
llibertat a l’hora de triar el metge i no existeix un canal específic per als tractaments, de
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manera que un pacient pot anar directament a sol·licitar atenció hospitalària o visitar un
especialista.
Dintre dels diferents serveis sanitaris que ofereix l’estat es troben: l’atenció ambulatòria,
l’atenció hospitalària, la cirurgia ambulatòria, la telemedicina, l’hospitalització a
domicili i la infermeria a domicili.

A nivell nacional

• Polítiques de salut pública i seguretat sanitària.
• Formació de professionals sanitaris.
• Repartiment nacional dels serveis sanitaris.
• Fixació de tarifes de prestació.
• Tutel.la dels organismes d'assegurança mèdica.

A nivell regional

• Gestió dels recursos sanitaris.
• Gestió de les Caisses d'assurance Maladie i les
Caisses d'Assurance Retraite et de le Sante au
Travail.

A nivell local

• Atenció primària.
• Atenció especialitzada.
• Centres de tercer nivell

Accés al mercat de treball

Els metges que tinguin una titulació mèdica reconeguda per la directiva comunitària de
reconeixement de títols (2005/36/CE) poden establir-se al mercat de treball francès.
Els metges extracomunitaris amb titulacions mèdiques obtingudes fora de la Unió
Europea i /o nacionalitat extracomunitària, han de realitzar un procés d’homologació
(Procedure d’autorisation d’exercice), consistent en diferents examens,

per poder

accedir al mercat de treball.
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Per exercir com a metge a França, el primer que cal fer és col.legiarse al Conseil
Départamental de l’Ordre (delegació regional), de l’Ordre des Medecins, que és el la
seu central del “Col.legi de Metges”, on es pot consultar tota la normativa i descarregar
els formularis de col.legiació.

Què cal per col.legiar-se al Conseil Départamental de
l’Ordre des Médecins?

 Dos exemplars del formulari d’inscripció amb una fotografia
recent
 Curriculum viate
 Fotocòpia d’un document d’identitat o certificat de nacionalitat.
 Certificat d’antecedents penals i Certificat de bona conducta.
 Declaració jurada conforme no está pendent de judici o sanció
disciplinària que pugui afectar la seva col.legiació.
 Un certificat de baixa col.legial del col.legi on estava col.legiat o
certificat conforme mai s’ha estat col.legiat (OMC). En cas
d’estar col.legiat, un certificat de col.legiació.
 Certificat de coneixements de francès.
 Còpia del títol de Grau/Licenciatura en Medicina i/o especialitat
traduïts per un traductor jurat.
 Declaració conforme els títols acadèmics presentats
compleixen la normativa europea 2005/36/CE.
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Els diferents Conseils Départamental

Nord-Pas-De- Calais

HauteNormandie
Picardie

Lorraine

Basse-Normandie
Champagne
-Ardenne

Ile –deFrance

Alsace

Bretagne

Centre
Pays-de-la-Loyre
Borgougne

Poitou-Charentes

Franche-Comte

Limousin
Rhone-Alpes
Auvergne

Aquitaine

Midi-Pyrenees

Provence-Alpes-Cote-d’Azur

Languedoc-Roussillon
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Corse

Basse Normandie
Saint Pierre et Miquelon

Antilles
Guyane
Franciases
MartiniqueGuyane

Antilles
Guyane
FranciasesGuadeloupe

Reunion-Mayotte
La Reunion

Polynesie

Reunion-Mayotte
Mayotte

Un cop col.legiat, el metge ha d’enregistrar el seu títol a la DDASS - Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, de l’àrea on s’hagi d’exercir.
En el cas de que es vulgui treballar com a metge liberal del sistema públic, s’ha de
subscriure un contracte amb l’Assurance Maladie, que permetrà formar part de la xarxa
sanitària liberal del sistema públic.
Hi ha diversos organismes oficials que disposen de borsa de treball pròpia on fer recerca
de feina com a metge. També hi ha revistes mèdiques que publiquen ofertes de treball i
webs especialitzades en reclutament de metges Proporcionem diferents enllaços
d’aquests organismes en l’apartat que ve a continuació.
Enllaços d’interès.

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Acreditacion Títulos españoles

según directiva 2005/36/CE
 Col·legi de Metges francès. Conseil national de l’Ordre des médecins

 Epreuves Nationales Classantes. Centre National de Gestion des Patriciens
Hospitaliers et des Personnels de Direction de la Fonction Publique
Hospitalière
 DDASS - Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
 L’Assurance Maladie
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 Portail d’Accompagment des professionals de santé. Informació sobre
modalitats de contracte, assalariat o liberal.
Traductors i intèrprets jurats.
 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
 Associació de Traductors i Intèrprets Jurats de Catalunya
Recerca de feina
 Revista Égora
 Le recruteur medical
 Borsa de treball del Centre National de Gestion des Patriciens Hospitaliers de
Direction de la Fonction Publique Hospialière
 Borsa de treball de la Fédération Hospitalière de France
 Carrière Medical
 Borsa de treball de l’Agència de Salut Pública
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