
Girona acull dem& una jornada sobre
els metges residents de familia
Un dels temes estrella ser~ el quart any de residencia d’aquests professionals

DdeG, Girona.
Aquest any, cap metge resident
de Medicina Familiar acabara
l’especialitat, que el 2008 ha
passat de ser de tres a quatre
anys de durada. Tot i aix6, re-
centment el ministeri de Sani-
tat i Consum ha proposat que,
entre el mes de juny del 2008 i
el maig del 2009, els metges
d’aquesta promoció finalitzin el
seu període formatiu amb l’e-
xercici de les funcions de met-
ge de familia als CAP de mane-
ra aut6noma i completa, i no su-
pervisats per un tutor, com fins
ara. Aquest tema no convenq
els membres de la Societat Ca-
talana de Medicina Familiar i
Comunit/~ria (Camfic), i de ben
segur sera un tema de debat en
les jornades que se celebren
dema a l’hotel Carlemany de
Girona.

~~Aquesta situació repercuti-
r& en l’organització de rnolts
Centres d’Atenció Primaria i

Continuada, i ha arribat a fer
perillar el valuós quart any de
residencia que prbximament
iniciarem,,, explica la vocal de
Residents de Camfic, Susana
Valiente. Segons indica, els re-
sidents pensen que treballar
sense el seu tutor minvara la
qualitat de la seva formació, i
que no solucionar/t la manca de
metges.

En concret, aquesta qüesfió
s’abordara en el debat .Atenció
a la familia. Medicina comuni-
taria,,. A més, la jornada, que

Uns 160 professionals
de tot Catalunya
participaran en la
trobada, que arriba a la
seva deserta edició

aquest any arriba a la seva des-
ena edició, tindra com a con-
tinguts centrals dues taules ro-
dones: .Gracies per fumar,~ i
~<Rotació rural, al punt de
mira,,; i quatre tallers: Vacunes,
Adolescents, Cirurgia menor i
Embenats.

Tots els temes, diuen des del
Camfic, han estat escollits per
la seva ufilitat en el desenvolu-
pament formatiu i professional
dels residents. I el contingut
científic es completara amb
l’entrega de premis al millor
p6ster i a la millor comunicació
presentats pels assistents.

El Camfic indica també que,
en els deu anys que fa que se
celebra, la jornada ha fingut la
vocació de descentralitzar la
jornada. Per aix6 divendres es
celebra a Girona.

Es preveu que la trobada
aplegui uns 160 metges resi-
dents de familia de tot Cata-
lunya.
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