
O  PRIMEIRO  MIR  QUE  ELIXE  GALICIA  PARA  FACER  A  SÚA  ESPECIALIDADE
ESCOLLE O ÁLVARO CUNQUEIRO 

• Trátase  dunha  graduada  que  obtivo  o  número  34  nos  exames  e  que  vai
especializarse en Xinecoloxía e Obstetricia

• Tamén  nas  especialidades  de  Cardioloxía  e  Anestesia  os  primeiros  que
escolleron facelas en Galicia optaron por Vigo

• Entre  os  primeiros  350  facultativos  que  elixiron,  18  o fixeron en hospitais
galegos e 5 deles decantáronse polo CHUVI

• Son datos espectaculares xa que o pasado ano o primeiro MIR que escolleu
Vigo estaba por enriba do número 500 da lista 

Vigo, 23 de abril de 2018. O primeiro médico interno residente (MIR) que escolleu Galicia
para facer a súa especialidade decantouse polo Hospital Álvaro Cunqueiro. Trátase dunha
graduada que obtivo o posto 34 nos recentes exames e elixiu Vigo para especializarse en
Xinecoloxía e Obstetricia.

Ademais, os novos MIR que escolleron Galicia tamén elixiron Vigo como primeira opción
nas especialidades de Cardioloxía e Anestesia, por diante de prazas similares ofertadas
nas outras EOXIs da Comunidade Autónoma.

A elección de praza para os primeiros 350 futuros residentes na lista (que se confecciona a
partir  das  cualificacións  obtidas  nos  exames  a  nivel  nacional)  ven  de  concretarse  no
Ministerio de Sanidade. Dos que xa elixiron, 18 fixérono para cursar a especialidade en
centros hospitalarios galegos. E deles, 5 escolleron o CHUVI: o número 106, Cardioloxía; o
141 Anestesioloxía e Reanimación; o 278, tamén Cardioloxía; e o 285, Dixestivo. 

Datos espectaculares
Sen ningunha dúbida trátase de datos espectaculares xa  que na convocatoria  do ano
pasado o primeiro facultativo que elixiu Vigo para facer a súa especialidade ocupaba o
número 500 da lista de aprobados. Isto é un indicador de calidade xa que son os propios
residentes os que elixen onde van realizar a súa formación especializada.

“Os datos hoxe coñecidos nos enchen de satisfacción e son o reflexo de que as cousas se
fan ben, de que o CHUVI, e en xeral todos os centros da EOXI, contan xa cunha estrutura
docente que se recoñece a nivel nacional. E que o traballo dos e das profesionais dos
nosos servizos teñen unha constatada reputación nas distintas especialidades médicas”,
sinalou  o  xerente  da EOXI  de Vigo,  Félix  Rubial,  nada  máis  coñecer  o  resultado  das
primeiras eleccións de prazas. 

O xerente destacou, ademais, “a importancia que se dá na EOXI de Vigo á docencia e a
formación a todos os niveis, que xa recolle os seus froitos”. Unha aposta que está incluída
nas liñas xerais do Plan Estratéxico da área sanitaria de Vigo.



Para este ano 2018, o CHUVI dispón de 83 novas prazas para a formación especializada.
O proceso para cubrir a totalidade das prazas continuará nos próximos días ata completar
a oferta, e nese momento farase un balance definitivo.


