
Iíestr~s afecta un de cada
tres metges residents
El 17% pren med]caments per fer front a la press]ó psico[6gica

El primer estud| que es fa
sobre eLs MIR a Catalunya
revela que pateixen el
doble d’estr~s que la
resta de la pobladó.

Els metges residents, més
coneguts com a MIR, són els
millors de la seva pmmoció
per6, quan estan al peu del
canó, en la batalla diaria a
l’hospital, sovint s’enfonsen.
El 30% viu una situació de
ñsc psicol6gic generada per
l’ansietat i l’est~s que els
provoca la seva falta d’habi-
litats per comunicar males
noticies als pacients, enfron-
tar-se a la mort, haver de
prendre decisions r~pides
per la falta de temps, aguan-
tar acompanyants agressius
o treballar sota la pressió del
firme fren6fic de les urg6n-
cies. Un nivell d’estr~s que
dobla el de la resta de la po-
Nació, situat en un 18%.

Per6 el factor determinant
que els causa malestar psico-
16gic és que no tenen rajuda
d’un tuton Així ho revela
una enquesta de la Fundació
Galatea, feta a 300 residents.
"Tots els MIR estan sotmesos
a la mateixa pressió, per6
els que ho passen pitjor són
els que no tenen el suport
d’un tuton Quan tens algun
problema, es bo que ho pu-
guis explicar a un altre pro-
fessionar’, remarca un dels
autors de la investigació,
pionera a Espanya, el doctor
Xavier Blancafort. Els pro-
blemes del MIR s’originen
per la cr/s/que suposa passar

La saturació afecta la salut laboral del metges residents. A la imatge, les urg6ndes de l’hospital de Vall d’Hebron el passat hivern.

De[ tabac als antidepressius"Els metges que
tenen suport d’un
tutor superen
miltor la pressió"
Xavier B[ancafort,
autor de I’estudi

de l’etapa d’estudiant a tre-
ballar en un hospital de ve-
ritat. "El pitjor és el primer
any, es la prova de foc", ex-
plica la Societat Catalana de
Medicina Familiar. Molts no
ho superen i cauen en ra-

bús de medicaments. El 17%
consumeix f’armacs per
combatre el malestar psico-
16gic. D’altres, el 30%, s’en-
ganxen al tabac i una mino-
ria, el 2%, a l’alcohol.

PLA D’ACOLLIDA. Per facilitar

la seva incorporació, algu-
nes unitats docents tenen
plans d’acoUida del resident
i, fins i tot, algtmes disposen
de la figura d’un coordina-
dor de MIR.

i OuSi~ár t~O/~~r~1 p ai n.co ~

¯ UN DE CADA TRES residents fuma i el 20% consumeix
alcohol de forma regular, tot [ que només un 2% en fa un
tonsuro de risc. L’estudi revela que molts metges comenten
[’h~bit després d’acabar la carrerra: un 6% durant la preparació
de [’examen i el 13%, durant la residencia.

¯ ANTIDEPRESSIUS, EL 7,5% pren tranquiHitzants i el
9,7%, antidepressius. Set de cada 10 s’automediquen.

¯ ANAR AL METGE. Durant el darrer any, el 37% dels
enquestats declara haver anat al metge per motius de salut:
el 6% per motius psico[6gics. El 28% considera que la causa
de[ problema respon a la seva activitat professionaL
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