dimecres, 16 de juny de 2021

Més del 90% dels graduats en Medicina per la UdL
aprova el MIR
El millor resultat, per a un noi amb el lloc 155 entre prop de 8.000
places
Un 90,32% de les graduades i els graduats de la Facultat de
Medicina de la Universitat de Lleida (UdL) al 2020 ha aprovat
la darrera convocatòria de l'examen per a Metge Intern
Resident (MIR), millorant en 6 punts els resultats de l'any
anterior. Són 84 dels 93 que s'hi havien presentat. Entre
aquests, un noi s'ha situat entre els 200 millors de tot l'Estat
espanyol. El lleidatà Marc Falguera Mayoral ha obtingut el
lloc 155 amb una puntuació de 83,2102 a la prova i un total
de 91,6221 comptant els mèrits acadèmics. L'elecció
telemàtica de places comença aquest dijous, 17 de juny.
Falguera vol optar a l’especialitat de dermatologia.
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La degana de la Facultat de Medicina de la UdL, Anna
Casanovas, s'ha mostrat "molt satisfeta amb aquests resultats" de les seues titulades i els seus titulats, que han
millorat els de l'anterior promoció. "La formació i l'esforç dels estudiants de la UdL fan que augmenti de manera
excel·lent fins el 90% l'accés de places MIR", ha destacat. I és que al MIR 2020 el percentatge d'aprovats per a la
UdL va ser del 84,68%, amb 94 persones de 111 presentades que van obtenir una plaça d'especialitat. La millor de
la Universitat de Lleida l'any passat va ser una noia, Mar Luque, que va aconseguir la vint-i-cinquena posició al
l l i s t a t
e s t a t a l .
El Ministeri de Sanitat oferia enguany 7.989 places de formació sanitària especialitzada. La majoria, 2.338, per a
Medicina familiar i comunitària. La segueixen Pediatria i àrees específiques (491 places), Anestesiologia i
Reanimació (393) i Medicina Interna (389). Un total de 4 graduades i graduats en Medicina per la UdL ha obtingut
lloc entre els 1.000 primers i 32, entre els 3.900 primers, la meitat de la taula.
El número 1 al MIR 2021 ha estat per a un graduat de la Universitat de Castella La Manxa. Daniel Gómez ha
obtingut una nota de 92,2766 a l'examen i una puntuació total de 101,8656. La incorporació al lloc escollit tindrà
lloc a mitjans de juliol.
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MÉS INFORMACIÓ:
Llistat oficial de resultats [ https://www.consalud.es/uploads/s1/15/84/06/4/mir-2021-resultados-definitivos.pdf ]

