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Aquesta promoció és la primera en fer un any més de residència: en 
2008, cap resident de Medicina Familiar finalitzarà l’especialitat 
 
LA JORNADA DE RESIDENTS DELS METGES DE FAMÍLIA CATALANS 
COMPLEIX UNA DÈCADA EN LA SEVA CITA D’AQUEST ANY A GIRONA  
 
 
Les Jornades de Residents de Medicina Familiar i Comunitària de Catalunya –
organitzades per la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) –
arriben a la 10a edició. Una edició (divendres 7 de març, Girona) que coincideix amb 
un moment de canvi en la formació dels residents. Per primera vegada aquest juny, cap 
resident de Medicina Familiar finalitzarà el seu període de residència, que ha passat 
aquest curs de 3 a 4 anys. 
 
Com explica la vocal de Residents de CAMFiC, Susana Valiente, “aquesta situació 
repercutirà en l’organització de molts centres d’Atenció Primària (CAP) i Continuada 
(CAC), i ha arribat a fer perillar aquest valuós 4t any de residència que pròximament 
iniciarem”. De fet, la vocalia de Residents de CAMFiC s’ha afegit a un recent 
comunicat de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària (semFYC) on 
es rebutja la proposta del Ministeri de Sanitat que els residents d’aquesta especialitat 
compatibilitzin –entre juny de 2008 i maig de 2009 – la finalització del seu període 
formatiu amb l’exercici de les funcions de metge de família als CAP de manera 
autònoma i completa (fins ara, els supervisava un tutor). Els residents creuen que això 
no solucionaria la manca de metges i sí minvaria la qualitat de la seva formació.  
 
Aquests i altres temes formatius i professionals seran abordats a la Jornada, que tindrà 
com a continguts centrals dues taules rodones –“Gràcies per fumar” i “Rotació rural, 
al punt de mira” –, quatre tallers –Vacunes, Adolescents, Cirurgia menor i 
Embenats –i una actualització sobre “Atenció a la família. Medicina comunitària”. 
El contingut científic es completarà amb l’elecció dels premis als millors pòster i 
comunicació presentats pels assistents. Tots els temes han estat escollits per la seva 
utilitat en el desenvolupament formatiu i professional dels residents. Alguns, a més, 
estan de plena actualitat. És el cas de la rotació en l’entorn rural, que fins ara no era 
obligatòria i ha passat a ser-ho en ampliar-se la residència a 4 anys. 
 
La Jornada ha tingut en aquests 10 anys la vocació de descentralitzar l’oportunitat 
formativa i informativa que suposa aquesta trobada. Aquest any l’encontre se celebra a 
Girona. Els organitzadors volen destacar el repte que ha suposat arribar a la 10a edició, 
ja que l’estada mitjana d’un resident a la vocalia de Residents de CAMFiC –limitada 
per la duració del període de residència- és d’un any i mig. La Jornada de divendres 
aplegarà a 160 residents de tot Catalunya. 
 
X Jornades de Residents de MFiC: 7 de març (8.30 a 20 h.), Hotel Carlemany (Girona)  

Departament Premsa: Carme Becerra 93 301 17 77 (9 a 15 hores) 
                                 premsa@camfic.org 


