ELS ESTUDIANTS ENS MANIFESTEN CONTRA EL
DETERIORAMENT DE L’EDUCACIÓ MÈDICA I
L’OBERTURA DE NOVES FACULTATS
La comunitat mèdica es troba en un moment decisiu pel futur de l’assistència sanitària, ja
que el Govern preveu augmentar gairebé en un 50% el nombre de facultats de Medicina a
tot l’Estat espanyol. Els alumnes considerem que la mesura posa en perill la qualitat de la
formació i no soluciona la manca de facultatius en algunes especialitats. Per això, ens
manifestarem el 29 d’abril.
El Govern preveu la imminent obertura de 14 noves facultats de medicina, algunes d’elles
privades, en vàries comunitats autònomes per tal de solucionar el suposat dèficit de metges,
sense fonamentar-se prèviament en cap estudi que evidenciï la falta d’aquests.
Tant el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) com el Consell d’Estudiants de
Medicina de Catalunya (CEMCat) afirmen que és un error prendre decisions de tal magnitud
sense haver arribat prèviament a un consens entre els col·lectius implicats. Paral·lelament,
la Conferencia Nacional de Decanos de las Facultades de Medicina (CND-FM) ha elaborat un
manifest posicionant-se en contra i la Organización Médico Colegial (OMC) ho ha qualificat
de “barbaritat”. Aquests col·lectius sostenen que el problema rau en la distribució i no en un
dèficit generalitzat, tenint en compte que l’Estat espanyol supera la mitjana europea de
metges per habitant. A més, opinen que un increment massiu d’estudiants de Medicina no
solucionarà la desigualtat en la distribució geogràfica ni la manca de professionals en
determinades especialitats.
Als estudiants ens preocupa que l’augment del nombre de facultats no vagi acompanyat
d’un increment proporcional de recursos a les mateixes, per tal de garantir l’excel·lència en
la seva formació mèdica i que la creació d’aquestes repercuteixi negativament sobre les ja
existents. També creiem que aquests recursos s’haurien de destinar a les facultats actuals
enlloc de crear-ne de noves. L’obertura d’aquests nous centres suposa un major cost
econòmic, a banda d’una manca de docents i places hospitalàries, ja que s’hauran de
distribuir entre més facultats.
Les 28 facultats de Medicina actuals generen un total de 4.700 llicenciats a l’any. Una xifra
que augmentaria fins els 10.000 en cas que es compleixi la previsió d’arribar a 42. Cal
recordar que el sistema MIR ofereix unes 5.000 places per promoció i no està preparat per
formar i especialitzar tal quantitat de graduats. Una altra de les grans preocupacions és
evitar que es repeteixi la plètora de metges dels anys 80 i la reaparició de l’atur en la
professió mèdica.
Per tot plegat, el CEEM ha convocat per al dia 29 d’abril una concentració de bates blanques
a nivell estatal, en què participaran les 28 facultats. Els alumnes de les quatre facultats
catalanes (UAB, UB, UdL i URV) es concentraran a la plaça Sant Jaume de Barcelona a les
12:00 hores.
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