
 
 

 
IRLANDA 
 
Estructura de la formació 

 

La formació mèdica bàsica a  Irlanda té una duració de 6 anys. Un cop finalitzada aquesta 

formació s’ha de realitzar l’any l’internat (internship o pre-registration year) que és el que 

aquí equivaldria al rotatori. Aquesta formació es realitza de manera retribuïda en llocs de 

treball reconeguts oficialment per dur-la a terme. Un cop finalitzada aquesta formació 

s’obté la llicenciatura de medicina, que dóna accés a col.legiar-se en la categoria de Full 

Registracion en el col·legi de metges irlandès (Irish Medical Council). Igual que a l’estat 

espanyol, aquesta titulació no dóna dret a exercir la pràctica mèdica al sector públic, sinó 

que per treballar a la sanitat pública actualment s’ha de realitzar una formació 

especialitzada. 

La formació especialitzada segueix processos diferents segons es tracti de Medicina 

Familiar i Comunitària o la resta d’especialitats. Tant una com l’altra s’han de realitzar en 

places formatives oficials que després permetin el reconeixement de la formació com a 

títol oficial d’especialista.  

 

La formació d’especialitats 

 

La formació d’especialitats es divideix en dos períodes: la Formació Professional 

General (General Professional Training) i la Formació Especialitzada Superior (Higher 

Specialist Training). La Formació Especialitzada General té una duració de 3 anys i 

correspon a la categoria de Senior House Officer. La següent fase és el Higher 

Specialist Training, que pot tenir una durada d’entre 4 i 6 anys, depenent de 

l’especialitat. Per passar de la Formació Professional General a la Formació 

Especialitzada Superior s’ha de realitzar la corresponent prova o examen del col·legi 

reial de l’especialitat que es vulgui realitzar. Un cop completat el període de residència 

els centres docents atorguen el certificat d’especialista (Certificate of Satisfactory 

Completion of Specialist Training o CSCST) , el qual dóna dret a col·legiar-se com a 



especialista (Certificated of Specialist Doctor) a l’Irish Medical Council i d’aquesta 

manera poder optar a places públiques d’especialista. 

 

La formació de Medicina Familiar 

 

La duració d’aquesta especialitat és de tres anys, dos dels quals es realitzen en places 

hospitalàries dintre de la categoria de Senior House Officer i l’any restant s’exerceix 

com a metge general en un centre docent oficial sota supervisió d’un metge amb 

experiència o GP Principal (el que seria aquí un Metge de Família). Un cop finalitzada 

la formació, s’ha de realitzar un examen per tenir dret a l’adquisició del títol 

d’especialista. El títol atorgat és el Membership of the Irish College of General 

Practitioners o MICGP i dóna dret a col·legiar-se a l’Irish Medical Council com a 

metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. 

 

Accés a les places formatives 

 

Per accedir a les places formatives es segueixen processos diferents segons sigui per les 

diferents especialitats o per Medicina Familiar o Comunitària. 

En el cas de Medicina Familiar i Comunitària totes les places són inicialment 

centralitzades pel Col·legi Irlandès de Metges Generals (Irish College of General 

Practitioners) i hi poden optar tots aquells metges que estiguin col·legiats al Irish 

Medical Council en la categoria de  Full Registration. Es realitza una convocatòria 

aproximadament cada any. Els metges interessats han d’omplir el formulari que 

proporciona aquest organisme on han de triar, en ordre de preferència, tots els 

programes formatius que s’ofereixen. A partir d’aquí s’inicia un procés de selecció que 

realitza el propi centre docent on es tenen en compte aspectes de qualificació 

acadèmica, experiència professional, i característiques de personalitat. La darrera 

convocatòria es van oferir 11 programes formatius amb un total de 75 places. 

Quan a l’accés a la resta d’especialitats no hi ha cap òrgan que centralitzi totes les 

ofertes, sinó que el metge ha de buscar la plaça de resident de forma individual en els 

centres docents que ofereixen places de residents reconegudes a nivell oficial. Els  

metges que hagin sol·licitat una plaça de resident participaran en un procés de selecció 

que pot ser més o menys estricte depenent del nombre de candidats. Les vacants 



d’aquestes places es poden trobar en diferents revistes mèdiques com l’Irish Medical 

Times. Per saber quins centres ofereixen places de resident es pot obtenir un llistat 

d’hospitals públics a través del Ministeri de Sanitat (Department of Health). 

 

Proves de competència lingüística  

 

La llengua oficial d’Irlanda és el gaèlic, col·loquialment conegut com irlandès, encara 

que l’anglès és utilitzat com a primer idioma per la majoria de la població  

Inicialment els ciutadans de la UE no han de realitzar cap  prova d’idioma per accedir a 

la pràctica mèdica o a la col.legiació, sinó que són els propis centres de treball els que 

determinen quin tipus de prova s’ha de realitzar.  

 

El sistema sanitari irlandès 

 

A Irlanda el sistema sanitari està encapçalat pel Ministeri de Sanitat i Infància 

(Department of Health and Children). A nivell local es divideix en 8 gerències 

regionals (Regional Health Board), que són els organismes responsables de 

proporcionar els serveis sanitaris i socials en les seves àrees funcionals. A part dels 

organismes finançats públicament, l’estat fomenta de manera considerable la 

participació d’organitzacions voluntàries en la provisió de serveis sanitaris mitjançant 

subvencions econòmiques. A nivell hospitalari existeixen institucions públiques, 

concertades, privades i les voluntarials. Els metges de Família treballen normalment de 

forma autònoma però dintre del sistema públic de salut (General Medical Services 

scheme), per fer això han de subscriure un contracte amb el corresponent regional 

health board on s’estableixen una sèrie d’aspectes, com per exemple el nombre màxim 

de pacients o el tipus d’assistència sanitària que es donarà. També poden treballar de 

manera estrictament privada, però només un 20% dels metges de Família ho fa.  

Quan a l’assistència sanitària, els pacients poden triar el seu metge de Família, que és el 

que té el primer contacte amb el pacient i controla l’accés a l’atenció mèdica 

especialitzada o hospitalària. Existeixen dues categories de cobertura de salut pública on 

els ciutadans són classificats automàticament: les persones amb ingressos baixos reben 

el 100% dels serveis sanitaris gratuïts (cobertura tipus 1) i la resta de la població, que és 

la majoria, ha de pagar una quantitat establerta per l’assistència en els hospitals públics i 



una quantitat a negociar amb el metge en el cas de la visita al Metge de Família 

(cobertura tipus 2). Existeixen dues companyies asseguradores de malaltia autoritzades 

per l’estat que supleixen els dèficits del sistema públic de salut. Alguns dels tractaments 

que es reben aquí poden ser reembossats per l’estat. 

 

Accés al mercat de treball 

 

Tots els metges de la UE amb una especialitat mèdica reconeguda a la Directiva 

Comunitària poden treballar com a metges a Irlanda en tots els àmbits (en el sector 

hospitalari, de forma autònoma dintre del sistema públic de salut o en el sector 

estrictament privat). Abans, però, han de col·legiar-se al registre corresponent de l’ Irish 

Medical Council. Les places hospitalàries són anunciades individualment pels hospitals 

a la premsa diària o a les revistes mèdiques com l’Irish Medical News o Irish Medical 

Times. També existeixen empreses de treball temporal especialitzades en temes sanitaris 

com Locumotion. A més, quasi bé totes les gerències regionals (National Health 

Boards) disposen d’un departament on s’anuncien les vacants de treball (vacancies). 

Normalment els metges dels centres hospitalaris són treballadors assalariats mentre que 

els metges de Família treballen de forma autònoma dintre del sistema públic de salut. 

L’accés als llocs de treball de Medicina General també es fa a través dels anuncis 

publicats en premsa o bé a nivell individual oferint-se com a col·laborador en el 

consultori d’un Metge de Família. Per establir-se com a metge privat dintre del sistema 

públic de salut primer s’ha de subscriure un acord amb el regional health board que 

correspongui.  
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