
Anatomia dels MIR
Prop d’un centenar de metges inicien el primer any de residencia als hospitals de refer6ncia de Tarragona, Reus i Tortosa

N. SERRET I Tammlges
¯ Uns 75 m~tges han con~t en les
dues filtimes setmanes la residencia als
hospitals i centres de salut de la demarca-
ci6. S6n llicenciats que un cop passat

La realitm sempre és més
Immaica que la fioció. Los
s¿ños ambiuntades eo hos-
pitais i ks que se centren
més ~t en la
vida de metges residents,
com ara i’americana Ana-
mmüa de Grey o I’espa-
nyola Mm poc s’assimilen
al dia a dia d’aquosts pro-
fnssimals. Aixf ho afir-
mea l’Olga Pmml~ i l’Ele-
na Castelinr, residcots de
segou i de torcer any, res-
pecfivament, del sorvei de
medkina interna a l’hospi-
tal tmiversitari Joan
de Tamgona. La seva jor-
nada come, nO a les vuit
del maff i acaba oficial-
menta les tres de la tarda,
perb sempre s’allarga fins
a les cinc. L’aprenentatge i
la .pr~:ica me:lica van jun-
tes, pe¢b .la pressi6 assis-
tencial fa que hi hagi man-
cama~ en decencias. Ho
diu el cap d’estodis del
Joaa XXIII, el doctor Al-
bert Martinez, i hi coinci-
de/xea tant I’Olga com
]’Elena.

La seva feina diaria con-
sisteix a revisar les pla-
quns, pessar visita amb els
metges adjeats, tractar
amb les infenne~, dema-
nar les proves necoss~ies,
eafocar diagn6stics i fer el
control del tractament dels
pa¢innta. Tenen un rotor
que ~¢,esol, escolta, fa el
seguiment i recondueix la
fmmaci6~. Per I’Olga, el
més atractiu és fer la valo-
nació del pacient, el tracta-
mcot i el sesuiment del dia
adia. Estar a planta reporta

l’examen MIR comencen a desenvolupar
la seva reina en l’especialitat nunca que
han escollit. Supervisats per un tutor i
metges adjunts, tots coincideixen a desta-
car que la pressió assistencial fa que hagin

de deixar més de banda del que voldfien la
docencia. Els hospitals Joan XXlll de
Tarraguna, Sant Joan de Reus i Verge de
la Cinta de Tortosa s6n els tres hospitals
de la demarcaci6 acreditats per formar es-

pocialistos, aixf com I’lnslitut Pere Mata.
Les especialitats que més ofereixen s6n
les de medicina intento, pediatría i aneste-
siologia. L’altre gran grup d’especialitat
és la de metge de familia.

Elena CNlellar I Olga Portel| sÓn resldenle de tercer I seoon any a l’hospital Joan XXIII de Torrallona. / nosA eo~~p~

una cerro u’anqinl.litat per
tractar els pacients i orien-
tar-los adequadament.

L’alua cara de la reina
s6n les gutu’dins: la mitja-
na mensual acoosellable
de gu~dies s6n entre qua-
tre i sis, explica el doctor
Martinez. ~Excepte a l’es-
tiu i alguns altres peffodes,
en el nostre servei feto
unes cinc gulrdies al mes

cadascd~, assenteixen les
doctores PortulA i Caste-
lar. Fer gu~fies té un cos-
tat positin: ~,Mantenir la
pr~tica i l’agifitat mental
per fer una valoració rítpi-
da del paciente, perb tam-
bé en té un de negatiu, que
és da p~rdua del segui-
ment del pacient de plan-
ta~, explica la doctora Ele-
na Castellar. Són mileuris-

tes el primer any de la resi-
di:ncia, ja que cobren
14.570 euros bmts l’any,
per6 l’úhim any perceben
un salari total de 20.070
euros. D’altra banda, des
de fa un any que cobren 1es
homs de guardia a 15 eu-
ros, per6 abans percebien
~~8 euros brats l’bora,~, ex-
pliquen les dues metges-
ses de Joan XXlI1.

A l’hospital tarragonf
han augmentat les places
per fer-hi la resid~.ncia en
els últims sis anys, i ac-
tualment hi entren uns 28
residents cada any, que co-
breixen les places acredi-
tades de qu6 disposen.
L’any 2006, hi havia 101
residents fent medicina in-
terna, pediatría i aneste-
siologia (les especialitats

majorit~u’ies), a més de
medicina intensiva i obste-
trfcia, entre d’altres espe-
cialitats.

Per [’hospital també hi
passen els metges de famf-
lia residents de I’ICS: en
s6n divuit per any, que
pnssen la meitat de temps a
l’hospital (entre el Joan
XXIli i el Pius Hospital de
Valls) i I’altra meitat als
centres d’atenció pr/m/h-
ri¿ mpartits entre Salou,
Torreforta, Valls i Reus.

L’hospital universitari
Sant Joan de Rens acull,
any rete any, deu residents
de les especialitats de me-
dicina interna, pediatria,
an,~disis cl[niques, aneste-
siologia, ginecologia i
obstelrfcia, uncologia, ci-
rurgia ortop~lica i tranma-
tologia i cirurgia general i
de I’aparell digestiu, a més
de tres residents que fan
medicina familiar. El doc-
tor Salvador Hernández
explica que també han de-
manat poder oferir la for-
reacio en l’especialitat
d’oftalmologia amb vista
al curs vinent.

A l’hospital Verge de la
Cinta de Tortosa, aquest
any comencen la resid~n-
cia deu metges de les espe-
cialitats de medicina inter-
na, cimrgia ortopédica i
tranmatologia, obstetrfcia
i ginecologia, anestesiolo-
gia i radiologi¿ a més de
llevadores i farmac~utics
que fan I’especialitat
d’anAlisi clínica, i cinc
metges més que seran met-
ges de familia.

La meitat de metges de familia catalans comencen a
,,cremar-se, durant la residencia

H. CAPERA I hrsolosa
¯ La síndrome de l’esgo-
tament pmfessional o del
cremat no sempre arriba
després d’anys de dedica-
ció en el cas dels metges.
Segons un estodi fet amb
61 residents de primer i
tercer any de medicina fa-
miliar i comunit=lria, un
51% dels facuRatius pa-
teix de cansament emocio-
nal, i falta de realització
personal. Pel responsable

del treball i membre de la
vocalia de residents de La
Societat Catalana de Me-
dicina Familiar i Comuni-
tíh’ia (CAMFiC), Ricard
Riel, ~aix6 demosWa que
els MIR no es troben en
una sitoació diferent a la
de la resta de professio-
nals~. Una dada que es
despr~n de l’estodi té a
veum amb l’aparició dels
primers sfinptomas. A di-
fer6ncia del que podria

semblar, el cansament
pmfessional es d6na prin-
cipalment entre els resi-
dents del primer any. Per
Riel, una de les causes que
podría explicar-ho té a
veure amb el fet que el pri-
mer any els residents tre-
bailen ~,b~sicament als
hospitals i no als ambula-
toris,~. I malgrat que en els
dos ~mbits la pressió assis-
tencial és alta ~als hospi-
tals s’han de donar solu-

cions a problemes que no
són només mb.,dic-, co-
menta.

Els resultats s’han ob-
tingut amb un test que me-
sura el cansament dels
metges i en qu~. han de res-
pondre preguntes com ara
.et canses passant consul-
ta?>, Les respostes eviden-
cien que més de la meitat
dels metges no tenen una
satisfaceió personal amb
la feina. Aixb, afegit a la

precarietat laboral del
col-lectiu, contribueix a
crear el ,,caldo de cultiu~
idoni perqub, la síndrome
del metge malalt aparegui
els primers anys.

Susana Valiente. que va
organitzar les jomades de
la CAMFiC on es va pre-
sentar I’estudi. argumenta
que ~~sorpr~’n que el bur-
nout afecti els residents de
primer any. que són, te6ri-
cament, els que tenen una

major il.hisi6 per amordr
les dificultats. Segons Ma-
nuel Sarmiento, vocal de
Residents de la CAMFiC,
,,el professinnal de la me-
dicina es troba cada vega-
da més pressionat per con-
vertir-~ en un supennet-
ge-. Sarmiento explica
que ,,el metge resident no
és ali~ a aquesta situación,,
que, a ro~s, ~hi veu afegida
la incertesa laborab, de la
post-resid~ncia.
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Esfor!~ amb recompensa
Despr~s d’haver superat I’exameñ~ els estudiants de medicina de la URV s’han incorporat als

seus nous Ilocs de treball i formació. Tenir bona nota assegura obtenir la pla~a desitjada

N.S / Tarragoaa
¯ Superar I’examen MIR
és la condici6 indispensa-
ble pcrqu~ els cstudiants
de medicina puguin co-
nlen~ar ti fornlar-se i tre-

bailar en l’especialitat que
han escollit i a l’hospital
que desitgen. Per le’r-ho.
han de tenir la millor de les
notes possibles, la qual co-
sa els d6na el dret d’esco-
Ilir dels primers i els resta
possibilitats de quedar
sense la pla(;a que volen
Els que obtenen una pun-
tuació més baixti són els
primers a esconir. Rosa
Maria Guinovarl, Laura
Almeida. Jenifer Berjon i
Leandro Abal són. per
aquest ordre, els alumnes
de medicina de la Univer-
sitat Rovira i Virgili que
van obtenir els primers nú-
meros en el barem del
MIR. Són quatre dels que
s’hi presentaven a tot I’ Es-
tat, després d’un any dedi-
cats en exclusiva a la pre-
paració de I’examen.

Jenifer Berjon aspirava
a una de les 5.406 places
d’especialista, i va quedar
en la posició 726 de
rexamen del MIR. Aques-
ta tarragonina ja ha co-
menqat la seva nova reina
a l’hospital de Bellvitge,
que ha escollit perqu~ és
,,un centre de referencia,,.
més gran que d’altres als
quals podia aspirar. A Je-
nifer Berjon li agradaven
més les especialitats qui-
rúrgiques, que no pas mb.-
diques, de manera que
després d’haver fet una ro-
tació a l’hospital Joan
XXIII de Tarragona va de-
cidir que li agradava l’an-
giologia i la cirurgia vas-
cular. Durant els seus pri-

Imatge d’estudlants de medicina a la hicultat de la URV./~orr ~F~ANO~_

Debat obert sobre el sistem L
¯ Salvador Hernàndez és el president
de la Xarxa de Comissions de Docen-
cia i Assessores de Catalunya i també
responsable dels residents de l’hospital
de Reus. Explica que existeix un debat
obert sobre el sistema de resid¿:ncia i
l’examen. L’estatut del resident defi-
neix millor la relació laboral amb les
empreses i regula les hores de gu~dia i
Iliurances. Perb Hern’¿ndez veu que
I’examen MIR podña modificar-se
tardo d’hora. D’una banda, perqu~ ha

passat de ser ~selectius a edistributiu~:
ara queden places de.seRes, mentre que
abans el nombre de llicenciats era su-
perior al nombre de places. De I’altra.
perqu~ s’haurien d’organitzar les espe-
cialitats segons si tenen un tronc comú.
Els residents fañen aquest tronc comú i
a mesura que avancessin en la residb.n-
cia s’especialitzarien. Amb tot. el doc-
tor Hern~mdez admet que ~<és compli-
cat aplicar-ho perqu¿ comporta un can-
vi de filosofia i de sistema important,,.

mers dies a l’hospital rea-
litza diversos cursos que la
preparen, com ara un curs
d’ urg¿:ncies m¿diques. So-
bre els problemes amb qub.
pot trobar-se, com ara la
manca de metges o el poc
reconeixement del qual fa
temps que es queixen els
facultatius, reconeix que
,,la situació est?, una mica

malament,, per6 que ha
comensal la seva nova eta-
pa (~amb il.lusió),, i afe-
geix: <,No penso tant en els
problemes que em pugui
trobar)). Arribar fins on 
ara li ha costat, com als
seus companys, sis anys
d estudis. <<l~s la carrera
més llarga~), afirma, per6
creu que és el temps ade-

quat i necessari per ,~co-
nb.ixer totes les especiali-
tats,,. Saber de tot i be és
un requisit indispensable
per a la bona pr~ctica m¿-
dica. El fet de dedicar més
hores que altres persones a
I’estudi no li ha condicio-
nat la vida. ,~Es pot fer de
tot.*, perqu¿; afirma: ,,Es
qUestió d’organitzar-se~,.

Leandro Abal

,,Tenia clarissim el
que volia fer,,

Havent estudiat a la URV, ha comen(;at
I’especialitat de dermatologia a Lleida

NS

¯ El reusenc Letindm Abal ja ha ctnncn~at la sewl
reina i formaci6 com a dennat~eIcg a I’hospital Ar-
nau de Vilanova de I.leidti. ,,Era I’ última pla~a de
dermatologia que qucdava a Catalunya-. cxplicti.

-Per qu~ dermatologia?
-,Ho tenía claríssim des de fa dos tiny’,, d csprés

de fer una assignaturti sobre dcrlnatoh~giti. I-s una
especialitat m~dica i quinirgicti, tot i que cada ve-
gada es fan més c()ses a nivell quirtirgic.,~

-Qut~ és el que més I’atrau?
-~<Fas moltes coses, per¿) lreballtir en aqucstti cs-

pecialitat també aporta qutilittit de vida perqu’,) no
est~ tan relacionada amb les urg~ncics i nt~ fas tan-
tes guhrdies. Durant els dos primcrs tinys de resi-
d¿ncia són ohligatbries -en I~:m unes sis al me,, .
per¿) no els dos últims.,

-Com et preparaves per I’examen?
,,Anava cada dissabte en una ticad~:mia de Barce-

lona. El material i les classcs estaven bé. és retorna-
hable, per¿) l’esfor~/I’ha de fer cadascú.-

-Havies fet pr/ctiques abans de comen~ar a
l’hospital?

Leandro Abal ds de Reus i fa la residdncla a Lleida.

-,,En acabar la carrera, i abans de preparar-me
per rexamen, em vaig posar a fer gu~.rdies a I’ aten-
ció prim’~’ia, sis hores ’al dia.,,

-Té decidit qui~ farO, quan acabi?
-,,No tinc decidit qu~: far~ en un futur De mo-

ment aprendré el que pugui i a mesura que avanci
en la formació i la pr~ctica em decidiré. Problemes
per trobar reina no n’hi ha. per6 és difícil quedar-
me a l’hospital.,,

Petició de més places
¯ A Tarragona s’ofereixen vint places
per als residents que volen fer I’espe-
ciatitat en metge de familia o pediatria,
per¿) en els últims dos anys no s’ han co-
bcrt. El nombre de places per fer el
MIR és, en alguns casos, supeñor al
d’es[udiants que surlen de la universi-
tat. Es un problema que passa des de fa
lemps. ,,Cada centre de salut o hospita-
lari demana el nombre d’especialistes
que po¢ fnnnar, per¿) no vol dir que es
corrcspongui amb les necessitats de
formació de determinades especiali-
tats,, diu Cruzma Fuentes. que hi afe-
geix: ,,Nn surten metges de la facultar,
per¿) I’ol~rta formativa és molt am-
plia.,, Fuentes és responsable de la uni-

tat de doc¿ncia de primaria de I’ICS i
afirma que la solució ¿s incrementar el
nombre de places que oti~reixen les fa-
cultats de medicina, els numerus clau-
sus. De fet. ,,els metges de lamflia han
demanat reiteradament a la conselleria
fer una planificació sanitaria- que pre-
vegi més places de pregrau per formar
més metges. Molts estudiants que de-
manen entrar a la carrera de medicina
en queden lora. Salvador Hernández.
responsable de formació de l’hospital
Sant Joan de Reus, hi afegeix: ,,D’aquí
a uns deu anys faltaran metges de totes
les especialitats perqu¿: les primeres
generacions de residents es comenqa-
rana jubilar.,,
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