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Itinerari docent de MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

Cap d’estudis de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària:
Dr. Ferran Cordón Granados
Presidenta de la Subcomissió d’infermeria:
Sra. María Herranz Vàzquez
Coordinadors hospitalaris:
Hospital Universitario “Josep Trueta”
Dra. Maria Rodriguez /Dra Anna Güell
Hospital Comarcal de Figueres
Dr. Armand Grau
Hospital Comarcal de Palamós
Dr. Javier Román
Hospital de Santa Caterina de Salt
Dra. Laia Guerrero
Hospital Sant Jaume de Calella
Dr. Ricard Monrabà
Hospital Comarcal de Blanes
Dr. Alberto Zamora
Coordinadors Docents dels Centres de Salut:
Dra. Irene Cairó (CAP Girona 3)
Dra. Clara Carrasco (CAP Sarrià de Ter)
Dra. Laura Guerrero (CAP Girona 4)
Dr. Joan Casellas (CAP de Salt)
Dra. Elena Fuentes (CAP Girona 2)
Dra. Mar Rodriguez (CAP de Canet de Mar)
Dra. Rebeca Alfranca (CAP Girona 1)
Dra. MªÀngels Piñar (CAP Figueres)
Dra. Ana Rosa Lopez (CAP Roses)
Dra. Isabel Legazpi (CAP Sant Feliu de Guíxols)
Dra. Sílvia Reig (CAP Blanes / Tordera)
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1.

Presentació

La Unitat Docent de Medicina de Familiar i Comunitària forma residents des de l'any
1987 fins a l'any 2012 en què es crea la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció
Familiar i Comunitària (UDMAFIC) de Girona amb una acreditació provisional, fins
que va ser acreditada de manera definitiva l'any 2016.
La UDMAFYC de Girona pertany a la Direcció d'Atenció Primària de Girona,
Gerència territorial de Girona, de l'Institut Català de la Salut (ICS) i forma a
Residents de Medicina i d'Infermeria d'Atenció Familiar i Comunitària. La durada
dels programes formatius és de 4 anys per a Medicina i 2 anys per a Infermeria.
L'estructura i el funcionament de la UDMAFYC de Girona segueix les normes
bàsiques marcades pels programes docents de les especialitats de Medicina i
Infermeria de Família i Comunitària aprovats per la Comissió Nacional i el Ministeri
de Sanitat, Política Social i Igualtat, l'RD 183/2008 de 8 de febrer d'aspectes
formatius, l'ordre SCO/581/2008 de composició i funcions de les Comissions de
Docència, de funcions del Cap d'estudis i la figura del tutor, la llei 44/2003 de 21 de
novembre d'Ordenació de les Professions Sanitàries i l'RD 1146/2006 que regula la
relació laboral especial de la residència.
Disposa de 2 òrgans col·legiats: la Comissió de Docència i el Comitè d'Avaluació i
Acreditació. Està constituïda una Subcomissió d'Infermeria integrada per les tutores
d'infermeria que supervisa l'aplicació del Programa Oficial d'Infermeria Familiar i
Comunitària.
D'acord amb l'article 11.2 del Reial decret 183/2008, pel qual es determinen i
classifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats
aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada, els Comitès de Docència
han d'aprovar els Itineraris Formatius que elaboraran els tutors de residents de cada
unitat docent.

2. Definició
L'Itinerari Formatiu és un manual informatiu sobre la formació especialitzada en una
determinada unitat docent del nostre centre, descrivint les competències que ha
d'adquirir al llarg de la seva formació un resident i el grau de supervisió que tindrà.
Se seguirà el programa formatiu de l'especialitat publicat en 2005 com a element
bàsic de seguiment formatiu.
Aquesta informació es complementa amb la Guia de la Unitat Docent on s'explica
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l'organització de cada centre i servei docent i la seva activitat, i amb la Guia del
Resident, comú a tots els residents de la UDMAFIC, on es precisa el pla de formació
comuna, l'organització de les estructures docents i els mecanismes avaluadors.

3. Objectiu del Itinerari Formatiu
L'objectiu primordial és descriure l'adaptació, d'acord amb les característiques
pròpies de cada unitat docent, del programa de formació de l'especialitat dissenyat
per la Comissió Nacional. Es detallaran els objectius i grau de supervisió de cada
rotació i / o any de residència. A partir d'aquí s'elaboraran els plans individuals de
formació de cada resident adaptant-se a les competències que el resident vagi
adquirint. Per tant, aquest itinerari ha de ser adaptable a la capacitat docent
reconeguda de la unitat docent.
Els plans individuals de formació de cada resident que es derivin, tindran com a
objectiu que els residents disposin d'una guia docent personalitzada, detallant
quines rotacions ha de fer al llarg de la seva residència.

4. Estructura de la Unitat Docent
d’Atenció Familiar i Comunitària

Multiprofessional

4.1 Estructura de la Prefectura d’estudis:
Està formada per:
CAP d’Estudis de la UDMAFIC de Girona:
Dr. Ferran Cordón Granadosferran.cordon@gencat.cat
Presidenta de la Subcomissió de Docència d’Infermeria Familiar i Comunitària:
Sra. Maria Herranz Vázquez mariaherranz.girona.ics@gencat.cat

Tècnica de Salut:
Dra. Letícia Troyano Moreno
litroyano.girona.ics@gencat.cat

Secretària de la Unitat Docent
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Sra. Mariona Planella Fàbrega
unitatdocent.girona.ics@gencat.cat
La UDMAFIC de Girona pertany i depèn funcionalment de la Direcció d’
atenció primària:

Gerència Territorial de Girona
Gerent Territorial: Dr. Joaquim Casanovas Lax
Carrer Santa Clara, 33-35, 17001, GIRONA
Tel. 972 200000
Direcció d’Atenció Primària
Directora: Dra. Sara Rodríguez Requejo
Carrer Santa Clara, 33-35, 17001, GIRONA
Tel. 972 200000

4.2 Comissió de Docència
La UDMAFIC està dirigida per una Comissió de Docència, en la que estan
representats els diferents estaments que la composen i està nombrada des de
2012 quan es va acreditar provisionalment la UDMAFIC i de forma definitiva per
l’acreditació de 2016.

La Comissió de Docència es reuneix amb una periodicitat bimensual, amb
convocatòria i ordre del dia escrits i amb registre en actes dels assumptes que
s’han tractat i es poden consultar en la intranet de la Gerència Territorial per part
de tots els professionals.
El Cap d’Estudis assumeix les funcions que li són atribuïdes (Programa Oficial de
Medicina Familiar i Comunitària (MFiC) i BOE), actuant com element executiu de
la Comissió de Docència.
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Està constituïda per:
i.

Cap d’estudis de la Unitat Docent : Ferran Cordón Granados
ii. Presidenta de la Subcomissió de Docència de
Infermeria d’Atenció Familiar i Comunitària: María
Herranz Vázquez

iii.

Coordinadors docents i tutors dels Equips d’Atenció Primària
Docents:
Dra. Irene Cairó (CAP Girona 3)
Dra. Clara Carrasco (CAP Sarrià de Ter)
Dra. Laura Guerrero (CAP Girona 4)
Dr. Joan Casellas (CAP de Salt)
Dra. Elena Fuentes (CAP Girona 2)
Dra. Mar Rodriguez (CAP de Canet de Mar)
Dra. Silvia Reig (CAP Blanes)
Dr. Leandro Heredia (CAP Tordera)
Dra. Rebeca Alfranca (CAP Girona 1)
Dra. MªÀngels Piñar (CAP Figueres)
Dra. Ana Rosa Lopez (CAP Roses)
Dra. Isabel Legazpi (CAP Sant Feliu de Guíxols)

iv.

Coordinadors Hospitalaris:
Hospital Universitari “Josep Trueta” Dra. Anna Güell i
Maria Rodríguez
Hospital Comarcal de Figueres Dr. Armand Grau
Hospital Comarcal de Palamós Dr. Javier Román
Hospital de Santa Caterina de Salt Dra. Laia Guerrero
Hospital Sant Jaume de Calella/Blanes Dr. Ricard
Monrabà

v.

Representant de l’Empresa (ICS): Eduardo López Sixto

vi.

Representant de
Campasol Torra

la

Comunitat

Autònoma:

Dr.

Salvador

vii. Representants dels residents de primer, de segon, de tercer i
de quart any de residència
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viii.
ix.

Tècnica de salut (amb veu i sense vot)
Secretària de la Unitat Docent (amb veu i sense vot)

Les funcions específiques atribuïdes són:

1. Organitzar la formació, supervisar la seva aplicació pràctica i controlar el
compliment dels objectius previstos en els programes formatius de
cadascuna de les especialitats en ciències de la salut del seu àmbit per
les quals estem acreditats.
2. Facilitar la integració de les activitats formatives i dels residents amb
l'activitat assistencial i ordinària del centre, planificant la seva activitat
professional conjuntament amb les direccions assistencials.
3. La realització d'informes que li siguin sol·licitats pels Ministeris d'Educació
i Ciència i de Sanitat i Consum o el Departament de Salut
4. L'emissió d'informes a l'autoritat administrativa, quan s'apreciï la possible
infracció de les normatives vigents sobre formació especialitzada
5. Promocionar les activitats docents
6. Aprovació de les rotacions externes
7. L'elaboració i aprovació de la memòria anual d'activitats de formació
especialitzada de la Unitat Docent.

4.3
Subcomissió
Comunitària.

d’infermeria

d’Atenció

Familiar

i

Està constituïda per:
i. Presidenta de la Subcomissió de Docència d’Infermeria Familiar
i Comunitària:
ii. Tutores
iii. Representant d’Hospital
iv. Representant d’Atenció Continuada
v. Representant de la direcció d’Atenció Primària
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vi. Representants dels residents de primer i de segon any de
residència
vii. Secretària de la Unitat Docent

4.4 Subcomissió de avaluació i acreditació
La Subcomissió d'Avaluació i d'Acreditació té per objectiu tractar aquells aspectes
relacionats amb les activitats d'acreditació i reacreditació d'Equips d'Atenció
Primària, Hospitals, Dispositius Docents i tutors.

Així mateix s'encarrega de les activitats d'avaluació dels residents i les activitats
de recerca que es desenvolupen en els diferents àmbits de la UDMAFIC.

La Comissió d'Avaluació es reuneix com a mínim amb una periodicitat anual i la
Comissió d'Acreditació es reuneix quan es requereix.

Totes dues Subcomissions estan formades per:


Cap d’estudis



Coordinadors docents dels Equips d’Atenció Primària



Coordinadors docents hospitalaris



Tècnic de Salut Pública



Secretària de la Unitat Docent

Per a l'acreditació de Dispositius Docents com de Tutors o altres figures docents
se segueixen els criteris que estan referits al document ORDRE SLT / 337/2013,
de 20 de desembre, per la qual es regula el procediment per a l'acreditació de
tutors d'especialistes en formació de les especialitats de medicina, farmàcia,
infermeria i altres graduats i llicenciats universitaris en l'àmbit de la psicologia, la
química, la biologia, la bioquímica i la física de centres sanitaris acreditats per a la
formació d'especialistes en ciències de la salut de la xarxa sanitària de Catalunya.
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La participació de tots en les activitats dels organismes citats és fonamental per a
aconseguir en els camps assistencials, docents i de recerca que aquesta Unitat
Docent funcioni com cal i pugui establir mecanismes de relació cada vegada més
estrets entre tots els seus components

4.5 Els tutors
El tutor/a és el professional especialista que té com missió planificar i col·laborar
activament en el aprenentatge dels coneixements, habilitats i actituds del resident.
Els tutors actualment acreditats pel Departament de Salut de la nostra unitat
docent són:

COGNOMS

NOM

Alfranca Pardillos
Aparicio Ruiz de Castañeda
Armitano Ochoa
Barrot de la Puente
Biarnau Abadía
Blasco Aychart
Cabanillas Guerrero
Cairó Blanco

Rebeca
Pedro
Orlando
Joan Francesc
Anna
Núria
Lidia
Irene

Calvo Martínez
Carrasco Rauret
Carreras Rodríguez
Casafont Ribalta
Casellas Rey
Castellà Dagà
Castro López

Eva Maria
Clara
Montserrat
Alba
Joan
Immaculada
Sonia

Cebollada del Misterio

José Martín

Cerezo Goyeneche
Condom Vilar
Cubí Montfort
de Castro Vila
de Ciurana Gay
Duch Juvinya
Fàbregas Comadran
Fernández Mas
Fernández Punset
Font Roura
Forcada Parrilla

Carlos Javier
Asun
Rafael
Carme
Maria
Brenda
Thais
Eugeni
Dolors
Pilar
Iris
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Frou Llenas
Fuentes Casañas

Immaculada
Elena Esther

Gispert-Saüch Puigdevall
Güell Figa
Guerrero Caballero
Haro Iniesta

Núria
Elisabet
Laura
Laura

Hernández Maldonado

Isabel

Ibáñez Masferrer
Iglesias Carrion
Jiménez García
Julià Camps
Ledesma Joanmiquel
Legazpi Rodríguez
Llensa Cubarsí
Llobera Serentill
Lloveras Clos
Lloveras Garriga
Lluis Collell
Lopez Arpí
Marco Segarra
Marquet Palomer
Mas Marqués
Mascort Nogué
Michaut Ravazza
Olabarrieta Zaro
Parejo Mir
Parramon Font

Mónica
Cristina
Eva Maria
Anna
Montserrat
Isabel
Immaculada
Alejandro
M. Montserrat
Mireia
Ma. Teresa
Carles
Emili
Roser
Montserrat
Carina
Claire
Maria Elena
Maria Lluisa
Dídac

Pérez Muñoz
Piñar Mateos
Planas Callao
Ponce Aliste
Puigdevall Tarrés
Puigvert Viu
Pujiula Blanch
Quesada Sabaté
Quevedo Rodríguez
Ramió Pujolràs
Reig Majoral
Roca Brasó
Rodríguez Álvarez
Rubio Montañés
Ruffo
Saura Parramon
Saura Sanjaume
Servent Batlle
Sieira Ribot
Sierra Elosua

Pilar
Maria Àngels
Maria Teresa
Raquel
Lourdes
Núria
Montserrat
Miquel
Sílvia
Gemma
Sílvia
Ingrid
Maria del Mar
Marisa
Giuseppe
Meritxell
Silvia
Cristina
M. Àngels
Inmaculada
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Solanas Saura
Soriano Suárez
Torrent Goñi
Troyano Moreno
Vendrell del Álamo
Ventura Muñoz
Vilaplana Morillo
Vilar Pont
Vilavella Lizana
Zwart Salmerón

Pascual
Elena
Sílvia
Leticia
Cristina
Soraya
Eva
Mariona
Clara
Marta

Amb la finalitat de fer el seguiment del procés d'aprenentatge el tutor realitzés 4
reunions anuals amb les residents assignats i farà el seguiment de la seva avaluació
formativa així com els informes avaluatius corresponents per a realitzar l'avaluació
sumativa dels residents. El seguiment es realitzessin utilitzant la informació que
s'anirà introduint en el llibre del resident que per a a tal seguiment està en format
digital en la plataforma moodle del Departament de Salut (https://ateneaies.upcnet.es). El resident haurà de realitzar una avaluació

El tutor, a excepció de causes justificades, serà el mateix durant tot el període
formatiu, i es prioritza l'assignació sempre que sigui possible de 2 Residents / 1tutor
com a màxim.

El nomenament del tutor s'efectués per el/la directora/a d'Atenció Primària del ICS
prèvia acreditació pel Departament de Salut de Catalunya, segons els criteris
establerts en l'article 26 del Decret 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària
especialitzada a Catalunya.

Les principals funcions del tutor són les de planificar, gestionar, supervisar i avaluar
tot el procés de formació, proposant mesures de millora en la impartició del
programa així com les modificacions que consideri pertinents de l'itinerari formatiu
del resident.

Les funcions específiques són:


Orientar al Resident durant tot el període formatiu en detecció,
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necessitats i objectius formatius.


Supervisar la formació i realitzar el seguiment de l’adquisició de
competències. Resident: mitjançant les entrevistes Tutor-Resident
i l’observació de la seva pràctica.



Ser el referent-interlocutor del Resident en la Resolució de
conflictes, acollida i informació.



Afavorir l’autoaprenentatge i la responsabilitat progressiva del
Resident.



Fomentar l’activitat docent i investigadora del Resident



Realitzar la avaluació formativa i sumativa del Resident



Participar en la elaboració de la memòria

4.6 Cap d’estudis
El Cap d'Estudis és el responsable de la direcció de les activitats de planificació,
organització, gestió i supervisió de la docència especialitzada.

Aquesta nomenat per la directora d'Atenció Primària i ha de ser especialista en
Medicina Familiar i Comunitària.

La seva activitat en la gestió de la Unitat docent és parcial, dedicant part de la seva
jornada a l'activitat assistencial. Actualment la Cap d'estudis és el Dr. Ferran Cordón
Granats

Las funcions específiques atribuïdes són:
i. La presidència de la Comissió de Docència i la convocatòria de les
seves reunions. En cas d’empat en la adopció d’acords, té un vot de
qualitat.
ii. La direcció i coordinació de les activitats docents dels tutors
iii. Presidir els comitès d’avaluació anuals
iv. La interlocució entre els responsables assistencials i docents, amb la
fi de garantir la coordinació entre els mateixos.
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v. L’organització de l’acreditació dels tutors i la col·laboració, en els
termes que estableixi el Departament de Salut, en el procés de
reconeixement.
vi. La supervisió de l’aplicació pràctica dels programes formatius

4.7 Secretària de la Unitat Docent

La secretària és la administrativa que gestiona tots els procediments administratius
referents a la docència. És membre amb veu però sense vot de la Comissió de
Docència de la UD.

Actualment la secretària és la Sra. Mariona Planella. És nombrada per la Direcció d’
Atenció Primària. Les seves funcions principals són:

i. Realització de les actes de les reunions
ii. Custodia dels documents
iii. Realitzar la difusió de les activitats formatives als tutors i
residents
iv. Gestionar els enviaments de la documentació gestionada en la
Unitat
v. Gestionar les rotacions i coordinació de les mateixes amb els
dispositius docents.
vi. Mantenir la informació actualitzada en la documentació i en la
WEB.

4.8 Altres professionals docents
4.8.1 Col·laborador docent:

El col·laborador docent és el professional especialista en Servei actiu que
col·labora significativament en la formació i avaluació dels residents, contribuint al
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compliment del programa formatiu de la especialitat.
Funcions del col·laborador docent.


Fer complir els objectius formatius del pla individual del Resident
facilitant la adquisició per part del resident dels coneixements,
habilitats i actituds



Avaluar el Resident en cada rotació segons el format d’ avaluació
del Ministeri



Recolzament del tutor tant en la valoració formativa del resident
com en qualsevolactivitat dirigida al aprenentatge del Resident



Tenir cura que el Resident desenvolupi una relació metge-malalt
personalitzada i humana



Comunicar al tutor del Resident qualsevol aspecte formatiu o de
actitud negativa



Supervisar la activitat assistencial i docent del seu centre o servei.

4.8.2 Tècnic en salut

És un col·laborador docent. Són professionals mèdics, especialistes en
Medicina Familiar i Comunitària.

La Unitat Docent disposa d’una tècnica en salut: el Dra. Leticia Troyano Moreno.
Les seves funcions són:


Coordinar la activitat d’investigació dels residents i de la Unitat
docent



Responsable i coordinador del programa de formació de residents



Coordinar el programa formatiu en aspectes docents del s
tutors i col·laboradores docents.



Mantenir i actualitzar la informació docent en e l s dispositius
(pàgina Web i moodle)



Tenir cura de que el Resident desenvolupi una orientació
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comunitària


Assessorar al s metges residents en totes les fases d’un treball
d’investigació

4.8.3 Coordinador docent hospitalari
És un col·laborador docent amb unes tasques especifiques en el entorn
hospitalari.
Es disposa d’un coordinador hospitalari en cada un dels dispositius hospitalaris
(en el Hospital Trueta de Girona disposem de dos) de la Unitat Docent on els
residents realitzen part de les seves rotacions formatives.
Les seves funcions són:


Coordinar i planificar les rotacions hospitalàries



Nexe d’unió entre hospital i Unitat Docent



Acudir a les comissions de docència del hospital en representació
de la Unitat Docent

 Tenir cura que el Resident desenvolupi una relació metgeinfermer personalitzada i humana
 Comunicar al tutor del Resident qualsevol aspecte formatiu o d’
actitud negativa
 Assegurar que es realitza la avaluació final de cada rotació
 Assegurar una adequada supervisió i tutorització en les diferents
rotacions.

5. Avaluació del funcionament i resultats
La Unitat Docent avalua de forma continuada el seu funcionament, incorporant les
situacions de millora detectades.
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En finalitzar l'any elaborés una memòria anual en la qual es reflecteixin la
composició de la Unitat docent amb els professionals en actiu, el nombre de
reunions, el grau de consecució d'objectius i les activitats significatives que s'hagin
desenvolupat.

El Comitè de Direcció haurà d'aprovar anualment els objectius de la docència així
com la valoració de la gestió i consecució dels objectius per part de la Unitat Docent.

La relació de registres i altres documents a custodiar per la Unitat Docent que
proporcionen evidències de l'adequació dels serveis prestats són:

1. Expedients dels especialistes en formació.
2. Programes teòric-pràctics, vigents, de formació de l’especialitat.
3. Plans de formació de la unitat docent: (guies o itineraris formatius
tipus).
4. Document d’acollida dels especialistes en formació.
5. Nomenament del cap d’estudis.
6. Nomenament dels tutors de l’especialitat.
7. Selecció de publicacions, comunicacions i ponències a
congressos dels professionals dels centres docents, ja sigui
tutors o residents
8. Actes de les reunions de la comissió de docència.
9. Actes dels comitès de avaluació.
10. Actes de les reunions de millora continua de qualitat.
11. Actes de les incorporacions de residents en la Unitat Docent.
12. Plans individualitzats de formació.
13. Memòries anuals de la unitat docent.
14. Calendari de sessions de cada un dels centres docents.
15. Fitxes de avaluacions de cada resident.
16. Resultats / Informes de la avaluació dels residents formativa i
anual.
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17. Organització de les guàrdies dels especialistes en formació.
18. Programa de formació complementària de la Unitat Docent.
19. Programa de formació per a tutors.
20. Relació i dades de filiació dels residents de la Unitat Docent
21. Documents de la organització de la Unitat Docent.
22. Pla de gestió de qualitat docent de la Unitat Docent
23. Registre de les reunions mantingudes pel cap d’estudis i / o
tutors o col·laboradors docents per coordinar la formació
especialitzada i / o gestionar situacions de millora
24. Informe anual de revisions per la direcció.
25. Enquesta de satisfacció dels residents
26. Informes, resultats i anàlisis realitzats de situacions de millora
27. Reclamacions de les qualificacions de les avaluacions
(anual i final) per part dels residents.
28. Documents d’anàlisis de auditories

6. Centres implicats en el Itinerari Formatiu
Són tots aquells que, independentment de la seva titularitat, es consideren
necessaris per impartir la formació especialitzada, d’acord amb el que estableix el
programa oficial.

6.1 Centres i Unitats implicades
El resident de Medicina Familiar i Comunitària realitza, al llarg de la seva
formació, rotacions per les diferents àrees mèdiques i quirúrgiques, dels centres
de salut, per els hospitals i dispositius docents.
CENTRES DE SALUT DOCENTS:
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A continuació es mostren els Centres docents acreditats i els consultoris locals
on els residents poden realitzar les rotacions rurals. Els Centres de salut
purament urbans, els seus residents poden realitzar les rotacions en els centres
col·laboradors del àrea rural.
ABS Girona 1 “CAP Santa Clara”
C/Santa Clara 33-35
Telèfon: 972 200012
17001 Girona
ABS Girona 2 “CAP Can Gibert del Pla”
C/ Sant Sebastià, 50
Telèfon: 972 245 350
17006 Girona

ABS Girona 3 (CAP Montilivi i CAP Vilaroja)


CAP Montilivi

C/ Castell de Solterra, 11-17
Tel: 972 225 284
17003 Girona


CAP Vilaroja

C/Germans Lumière, 11

ABS Girona 4 (CAP “Dr. Joan Vilaplana”)
C/ Modeguera Gran, 1
Tel: 972 22 7 635
17007 Girona


Consultori Rural de Sant Gregori

ABS de Sarrià de Ter
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C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 3
Tel: 972 170 742
17005 Sarrià de Ter (Girona)


Consultori local de Cervià de Ter



Consultori local de Colomers



Consultori local de Pont Major



Consultori local de Sant Jordi Desvalls

ABS de SALT


CAP Salt 1 “Jordi Nadal i Fàbregas”

C/ Manuel de Falla, 34-36
Tel: 972 243 737


CAP Salt 2

Passeig del Marquès de Camps, 52
17190 Salt (Girona)


Consultori local de Aiguaviva



Consultori local de Bescanó



Consultori local de Vilablareix

ABS de Canet de Mar
Plaça de la Universitat, 1
Tel: 93 795 66 76
08360 Canet de Mar (Barcelona)


Consultori local de Sant Pol de Mar



Consultori local de Sant Cebrià
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Consultori local de Sant Iscle

ABS de Figueres (CAP Ernest Lluch i CAP Figueres Sud)


CAP Ernest LLuch

C/ de la Tramuntana, 2,17600 Figueres, Girona
Tel. 972 67 76 31


CAP Figueres Sud

C/Josep Roca i Bros, 8 17600 Figueres, Girona
Tel. 972 67 72 08
 Consultori local del Far d’Empordà
 Consultori local Fortià
 Consultori local de Riumors
 Consultori local de Vila-sacra
 Consultori local de la Marca de l’Ham

ABS de Roses
Ctra. Mas Oliva, 23,
17480 Roses, Girona
Tel. 972 15 37 59
 Consultori local de Cadaqués
 Consultori local de Castelló d’Empúries

CAP Sant Feliu de Guíxols
Carrer del Comerç, 74
17220 Sant Feliu de Guíxols
Tel.972 32 60 09
 Consultori local de Platja d’Aro
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 Consultori local de Castell d’Aro
 Consultori local de Santa Cristina d’Aro

ABS de Blanes (CAP Blanes 1 i CAP Blanes 2)


CAP Blanes 1

Carrer de Sebastià Llorens, 417300 Blanes
Tel .972 33 13 50



CAP Blanes 2

Avinguda d'Europa, 10
17300 Blanes
Tel. 972 35 95 34

ABS de Tordera
Carrer Doctor Carreras, 2908490 Tordera
Tel. 93 764 27 90

CENTRES COL·LABORADORS DOCENTS DEL ÀREA RURAL:

ABS de Camprodon. Centro de Salud Rural de Camprodón
C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 1
Tel: 972 741 213
17867 Camprodón (Girona)

Àrea Bàsica de Salut d’Olot


Centre de Salut Rural de Les Preses

C/ dels Teixos, 2
Tel: 972 682 507
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17178 Les Preses (Girona)


Centro de Salud Rural de Santa Pau

Carrer del Mirador, 6
Tel: 972 680 264
17811- Santa Pau (Girona)



Consultori Local de Argelaguer CR Major, S/N, 17853 Argelaguer

Àrea Bàsica de Salut de Santa Coloma de Farners


Centro de Salud Rural de Vilobí d’Onyar

Avda. Cal Ferrer Pagès s/n
Tel: 972 474 112
17185-Vilobí d'Onyar

ABS de Vilafant


Centre de Salut Rural de Vilafant

Avda. Maria Torres, 89.
Tel: 972 514 349
17740- Vilafant (Girona)

CENTRES D’URGÈNCIES DOCENTS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA



Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) “Güell” de Girona
C/ Mossèn Joan Pons, s/n
Tel: 972 210 708
17001 Girona
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Punt d’Atenció Continuada (PAC) “Pineda” de Pineda de Mar
Carrer de Tarragona, 4908397 Pineda de Mar
Tel: 93 767 15 05 / 902 111 444/ 93 326 89 01



Punt d’Atenció Continuada (PAC) de Figueres
Situat a l’Hospital de Figueres Ronda Rector Arolas, s/n.
Figueres. Tel: 972 512 400

CENTRES DE SALUT MENTAL:

Xarxa de Salut Mental del Gironés.
C/ Albareda, 3-5 2a planta Edifici Fòrum
Tel: 972 212 266
17001 Girona

Disposen dels següents consultoris i centres de salut mental (SM) en diferents
llocs de la província on els residents poden realitzar les rotacions:


Centre de SM Alt Empordà (Figueres)



Centre de SM del Baix Empordà (Platja d’Aro)



Centre de SM de Olot



Centre de SM de Ripoll



Centre de SM de la Selva interior (Santa Coloma de Farners)



Centre de SM de la Selva Marítima (Blanes)

HOSPITALS DOCENTS:
Hospital Universitari de Girona “Dr. Josep Trueta”
Avinguda de França s/n
Tel: 972 940 200
17007 Girona
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Hospital de Santa Caterina de Salt
Carrer del Dr. Castany, s/n
Tel: 972 18 25 00
17190 Salt (Girona)

Hospital Comarcal de Figueres
Ronda del Rector Arolas, s/n
Tel: 972 50 14 00
17600 Figueres (Girona)

Hospital Sant Jaume de Calella
Sant Jaume, 209-217
Tel: 937690201
08370 Calella (Barcelona)

Hospital Comarcal de Blanes
Carrer Accés Cala Sant Francesc, 5,
Tel. 972 35 32 64
17300 Blanes, Girona

Hospital Comarcal de Palamós
Carrer Hospital, 36
Tel: 972 60 01 60
17230 Palamós, Girona

ALTRES DISPOSITIUS
INSTITUT CATALÀ D’AVALUACIÓ MÈDICA (ICAM) DE GIRONA
Carrer de Santa Clara, 35 (Edifici ICAM)
Tel: 972 94 23 22
17001 Girona
Els residents disposen del centre d’avaluacions mèdiques d’Olot i de Figueres.
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SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES (SEM) de Girona
Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat)
Tel:872 97 50 00
17002 Girona

7. Rotacions i Cronograma Formatiu
7.1 ROTACIONS PER ANY DE RESIDÈNCIA:
COMPETÈNCIES I ACTIVITATS
1. ROTACIÓ PER ATENCIÓ PRIMÀRIA (R1 y R2)

Consideracions bàsiques



50% del temps total de la formació dels 4 anys es realitzarà en
Atenció Primària de Salut (APS)



Contacte amb Atenció Primària en el primer any del programa durant 5 o 6
mesos, en el segon any realitzarà al menys un mes. Durant R2 es
realitzaran 2 mesos per APS.



Cada any es realitzarà un temps d’estància per APS Competències
Essencials:
• Comunicació assistencial
• Raonament clínic
• Gestió de l’atenció
• Atenció a la Família
• Atenció a la Comunitat
• Abordatge de grups poblacionals
• Maneig de patologies cròniques.



Atenció al individu: anamnesis, exploració física completa, exàmens de
laboratori bàsic, interpretació de proves complementàries (Rx, ECG.)

hhh



Maneig de Història clínica informatitzada Habilitats tècniques:



ECG



TA



Exploració física



Extracció sanguínia



Otoscopia i rinoscòpia



Tacte rectal



Espirometria Sessions clíniques:



Durant la rotació realitzarà sessions clíniques i bibliogràfiques amb una
periodicitat mínima de 1 cada mes de rotació.

2. ROTACIÓ PER ATENCIÓ PRIMÀRIA (R3 i R4)

Durant R3 es realitzarà 2-3 mesos en àmbit rural. Durant R4 serà tota la rotació
por APS menys una setmana que realitza una rotació per l’Institut Català de
Avaluació Mèdica (ICAM). En els última tres mesos de R4 no s’autoritzaran
rotacions externes ni optatives.

Competències


Atenció a la Comunitat



Atenció al individu: patologia renal, múscul esquelètica, factors de risc i
problemes cardiovasculars, metabòlics i endocrins, problemes de la
conducta i de la relació, problemes de la pell, problemes infecciosos,
sistema nerviós, hematològic, ORL



Atenció a grups poblacionals: adult, vell, immobilitzat, terminal, risc
familiar



Atenció a la família



Atenció a grups específics: nen, adolescent i dona



Activitats preventives i de promoció de la salut



Maneig de malalties agudes



Conèixer i saber aplicar la guia de pràctica clínica
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Maneig terapèutic en APS



Atenció a la seguretat del pacient



Atenció domiciliària



Seguiment i control de la Incapacitat Laboral. Habilitats técniques



Infiltracions



Proves diagnòstiques realitzades en APS: espirometria, pulsioximetria,
radiologia, ECG i ECOGRAFIA



Sutures i cirurgia menor



Control anticoagulació



Retinografia



Doppler



Test psicològics bàsics



Actuació al pacient urgent inestable

Treball d’investigació:
Durant aquest any haurà de finalitzar el treball d’investigació i tancar totes les
etapes: treball de camp, recollida de dades, introducció de dades, anàlisis
estadístiques, anàlisis de les dades obtingudes, discussió de dades, presentació
en congres, publicació.

Sessions cíniques:
Durant la rotació realitzarà sessions clíniques i bibliogràfiques amb una
periodicitat mínima de 1 cada 2 mesos de rotació.

3. ROTACIONS HOSPITALÀRIES I EN ALTRES ÀREES ESPECÍFIQUES (R1,

R2 I R3)

Aquestes rotacions es poden realitzar en els següents serveis hospitalaris: Medicina
Interna (5 mesos), Especialitats mèdiques: Es poden realitzar en Neurologia,
Digestiu, Pneumologia, Endocrinologia, Cardiologia, Dermatologia, Reumatologia i
cures pal·liatives (8 mesos) a més de ORL (2 setmanes) i Oftalmologia (2
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setmanes); Salut del nen (2 mesos - 1 en Hospital i 1 en A. Primària); Salut de la
Dona (2 mesos), Salut Mental (2 mesos), de R4 poden realitzar 2 setmanes optativa
en

els

dispositius

del

Sistema

d'Emergències

Mèdiques

(SEM).

Els metges de família han d'atendre al llarg de la seva vida professional a persones,
individus amb determinats problemes de salut que ocasionalment han de ser tractats
i controlats en el nivell hospitalari. Per tant, ha de completar la seva formació
coneixent quals són els criteris de derivació i control d'aquestes patologies en l'àmbit
hospitalari.

Les competències de salut mental s'adquireixen en una rotació de 3 mesos en els
Centres de Salut Mental de la Regió Sanitària. Existeixen dues situacions que
mereix un comentari especial que són comuns a tots els apartats i sistemes:

1. El pacient pluripatològic
2. El pacient amb una malaltia de baixa incidència.

OBJECTIUS COMPETENCIALS
A cada rotació s’establiran els objectius marcats pel programa de l’especialitat,
encara que es marquen els següents com a comuns per a totes aquestes
rotacions:

Diagnòstic
1. Realitzar una anamnesis correcta en funció del quadre del pacient
2. Realitzar la exploració física correcta en funció del quadre clínic del

pacient
3. Valorar i escollir la millor estratègia diagnòstica
4. Interpretar els exàmens de laboratori bàsics
5. Interpretar l’estudi radiològic i electrocardiogràfics bàsics

Tractament
1. Indicar les mides higièniques i dietètiques oportunes
2. Indicar les mides farmacològiques oportunes
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3. Valorar los efectes i interaccions farmacològiques

Seguiment i control
1. Indicar la pauta de los controls evolutius
2. Indicar la derivació a nivell hospitalari

ESTRUCTURA DE LES ROTACIONS

A. PLANTA D’HOSPITALITZACIÓ

Al llarg de la rotació plantegem als adjunts responsables que el resident abordi
les següents fases de la rotació:

1ª Fase: Aprendre a realitzar una història clínica completa del pacient ingressat
en aquella àrea concreta, amb especial èmfasi en:



Detecció de símptomes guia



Exploració física sistematitzada



Llistat de problemes



SOEP (Subjectiu, Objectiu, Avaluació, Pla d’actuació)

2ª Fase: Establir una línea de tractament
3ª Fase: Responsabilitzar-se de pacients ingressats en quant al diagnòstic,
tractament i alta, essent sempre supervisat pel seu adjunt.
B. SERVEI D’URGÈNCIES

El resident estarà supervisat de forma activa i màxima per un adjunt de
presència física del servei durant el torn de guàrdia. Mentre estigui en el servei
d’urgències s’abordaran les següents fases, es recomanable no passar a la
següent fase sense tenir aconseguida la prèvia:
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1ª Fase: Aprendre a realitzar una història clínica completa amb especial èmfasis
en:


Detecció del problema principal que ha motivat la consulta i el fet que
s’hagi realitzat en aquell moment i no abans ni després



Exploració física sistematitzada



Avaluació pel model de “7 funcionalismes”



Funcionalisme respiratori



Funcionalisme hemodinàmic



Funcionalisme neurològic



Funcionalisme digestiu



Funcionalisme renal/urinari



Funcionalisme metabòlic



Funcionalisme hematològic



Pla d’actuació durant l’estància en urgències

2ª Fase: Establir una línia de tractament del pacient en urgències
3ª Fase: Responsabilitzar-se del pacient en urgències a nivell de valoració,
tractament i alta sent tutoritzat per un adjunt a demanda del resident i en base al
grau de supervisió que correspondre al any de residència.

C. CONSULTES EXTERNES

Mentre estigui a consultes externes del servei que sigui s’abordaran les
següents fases, es recomanable no passar a la següent fase sense tenir
aconseguida la prèvia:
1ª Fase: Observar com l’adjunt aborda les primeres visites amb especial èmfasis
en:


Detecció del problema principal que ha motivat la consulta i el fet de
qui i com s’ha derivat aquell pacient a consultes externes



SOEP



Pla d’actuació
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2ª Fase: Passar a un primer pla en la consulta amb l’adjunt responsable a un
segon terme, intentant reproduir els passos de la primera fase.

3ª Fase: Si l’estructura física de la consulta externa ho permet, personalitzar-se
de les primeres visites amb la tutorització per part del adjunt a demanda.

UNITAT DE HTA

CARDIOLOGIA

ROTACIÓ

7.2 Taula de rotacions segons activitats preventives, exploracions, maneig diagnòstic, terapèutic i
maneig en urgències
Activitats
preventives

Maneig

dx

dels

símptomes

Exploracions

Exploracions

Criteris

Complementàries

Complementàries

derivació

Indicació

Interpretació

de

Maneig diagnòstic

Maneig en UCIES

::::::::::::::::::::::
terapèutic

-Càlcul del RCV

-Dispnea

-ECG

-ECG

-Cardiopatia

-Cardiopatia

-Síndrome coronari

-Abordatge dels

-Dolor toràcic

-Rx simple

-Doppler

isquèmica

isquèmica crònica

agut

factors de risc

-Cianosis

-Doppler

-P. Esforç

-Arítmies cardíaques

-Insuf. Cardíaca

-Parada cardio-

-Profilaxis d’

-Palpitacions

-Ecocardiograma

-MIBI

-Insuf. cardíaca

-Fibril·lació auricular

respiratòria

endocarditis

-Síncope

-P. Esforç

-Miocardiopatia

-Insuficiència

-Insuf. cardíaca

bacteriana

-Buf cardíac

-MIBI

-Valvulopaties

venosa crònica

-Arítmies cardíaques

-profilaxis

-Edemes

-Holtter

-Aneurismes

-Patologia arterial

-Pericarditis aguda

malaltia

-Enf. Tromboembòlica

-TAC/RMN

-Patologia arterial i

perifèrica

tromboembòlica

-Isquèmia arterial

venosa.

::::::::::::::::::::::

perifèrica. Dissecció de

-Maneig de

Aorta.

anticoagulants

-Detecció en la

-Medir correctament

-Laboratori

-HTA secundaria

-Canvis estils de

-Crisis hipertensiva

població gral.

la TA

-Rx simple

-HTA maligna

vida

-Urgència hipertensiva

-Estil de vida

-Càlcul del RCV

-ECG

-Situacions

-Fàrmacs

-Emergència

-Laboratori

-MAPA

especials:

antihipertensius

hipertensiva.

-Rx simple

-AMPA

embaràs, Insuf.

-Fomentar

-Fons de ull

-Fons d’ull

renal

autocontrol

-ECG

-Exigir control

-Ecografia: ecocardio

òptim

i abdominal
-MAPA i AMPA
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UNITAT LÍPIDS

ENDOCRINO

-Detecció

-Laboratori

-Laboratori

població gral

en

la

-Fórmula de Friedwald

-Fórmula

-Estil de vida

-Càlcul del RCV

Friedwald

-Dislipemies

-Fàrmacs hipolipemiants

familiars

-Criteris de bon

-Càlcul del RCV

Activitats
preventives

RESPIRATORI

-Dislipemiessecundàries -Canvis estils de vida
de

Maneig

dx

símptomes

dels

control

Exploracions

Exploracions

Criteris

Complementàries

Complementàries

derivació

de

Indicació

Interpretació

Maneig diagnòstic

Maneig en UCIES

::::::::::::::::::::::
terapèutic

-Estils de vida

-Tos

-Rx simple

-Rx simple

-Asma

-Asma

-Dispnea aguda

-Abordatge del

-Dispnea

-Espirometria

-Espirometria

-EPOC

-EPOC

-Broncospasme

Tabaquisme

-Dolor toràcic

-Pulsioximetría

-Pulsioximetría

-Pneumònia

-Pneumònia

-Hemoptisis massiva

-Estudis contacte

-Cianosis

-Gasometria arterial

-Gasometria arterial

-TBC

-TBC

-Pneumotòrax

TBC

-Hemoptisis

-PPD

-PPD

-Derrames pleural

-Derrames pleural

-Laboratori

-Laboratori

-Mal.

-Mal.

Respiratòries

-Parada respiratòria

Respiratòries

-P. Al·lèrgia

professionals

professionals

-TAC

-SAOS

-SAOS
-Teràpia i tècnica
inhalatòria.
-Fàrmacs orals
-Indicacions
Oxigenoteràpia
-TBC: tto i
profilaxis
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-Nàusees - vòmits

-Laboratori:

-Enol

-Pirosis - dispèpsia

-Cribatge Càncer de

-Disfagia

colon

-Dolor abdominal i anal

-Sang

-Alt. Hàbit deposicional

femta

-Icterícia

-Rx simple

DIGESTIU

-Hepatitis víriques

Activitats
preventives

Maneig

dx

símptomes

dels

-Laboratori

-Refluxos

-Ulcera pèptica i

-Diarrea aguda

colèstasis-

-Rx simple

-Ulcera pèptica

malaltia per reflux

-Abdomen agut

transaminitis

-Rx contrast

-Gastritis crònica

-Dispèpsia funcional

-Hemorràgia digestiva

-Hepatitis aguda

-Hepatopatia

-Crisis hemorroïdal

-Hepatopatia

crònica

-Drenatge abscessos

crònica

-Hepatitis viral

-Rx contrast

-Diverticulosis

-Maneig

-Endoscòpia

-Colon irritable

hemorroides

-Ecografia

-Celiaquia

::::::::::::::::::::::

-TAC

-Síndrome Malabsorció

:::::

-Litiasis biliar

-Eradicació

-Patologia anal

Helicobacter Pylori.

Maneig diagnòstic

oculta

patró

en

-Sang

oculta

femta

en

Exploracions

Exploracions

Criteris

Complementàries

Complementàries

derivació

Indicació

Interpretació

de

-Encefalopatia hepàtica

mèdic

Maneig en UCIES

::::::::::::::::::::::
terapèutic
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MEDICINA INTERNA-INFECCIOSES

-Calendari vacunal

-Síndrome febril

-Laboratori

-Laboratori

-Síndrome febril

-Síndrome febril

-Sèpsies

-Pacient en situació

-Síndrome respiratori

-Cultius

-Cultius

-Síndrome

-Síndrome

-Maneig de la infecció

de risc per inf.

-Símptoma gastrointestinals

-Radiologia

-Radiologia

respiratori

respiratori

complicada

Oportunistes

-Símptoma

-Recollida

-Símptomes

-símptomes

-Malalties

urinari

de

Transmissió sexual

-Lesions cutànies

biològiques

-Prevenció

-Símptomes

en

genitor-

meníngies-

neurològics

viatgers
-Atenció

al

immigrant
-Estudi

de

adequada
mostres

-Serologies
-Test

de

diagnòstic gastrointestinals

ràpid

-Serologies

-Síndrome

-Lesions cutànies

urinari

-Símptomes meníngies -Lesions cutànies

(Paul-bunell,

-neuròleg

gota

-Patologia

gruixuda, Antígens en

-Patologia

orina...)

viatger i immigrant

-Accidents percutanis.

-Infecció osteoarticular.

-Profilaxis

-Diagnòstic VIH

endocarditisbacteriana.

-Infeccions teixits

::::::::::::::::::::::
-Antimicrobians
-Mides de aïllament -

-Símptomes i signes de

-Laboratori

-Laboratori

-DM tipus 1

-DM tipus 2

-Descompensacions

sospita

-Fons d’Ull

-ECG

-Diabetis

-Peu diabètic

agudes

-Càlcul del RCV

-ECG

-Radiologia

gestacional

::::::::::::::::::::::

-Prevenció

-Radiologia

-Monofilament

-Diabetis

::::

-Monofilament

-Doppler

secundària

-Estils de vida

-Complicacions

-Hipoglucemiants orals

població de risc
de

complicacions
DIABETIS

ENDOCRINO CONSULTA DE

-TBC

asèpsia

tous

la

importada:

importada: viatger i immigrant

-TBC

en

genito-

-Test de diagnòstic ràpid

contactes

-Detecció

gastrointestinals

-Síndrome urinari

-Doppler

-Insulinització

Activitats
preventives

Maneig

dx

símptomes

dels

Exploracions

Exploracions

Criteris

Complementàries

Complementàries

derivació

Indicació

Interpretació

de

Maneig diagnòstic

Maneig en UCIES

::::::::::::::::::::::
terapèutic
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OBESITAT

ENDOCRINO

-Prevenció

-Talla, pes, IMC

-Talla, pes, IMC

-Obesitat mòrbida

-Estils de vida

detecció.

i

-Mida del plec cutani

-Mida del plec cutani

-Obesitat

-Fàrmacs

-Sd.

-Índex cintura-maluc

-Índex

secundària

-Laboratori

maluc

Pluri

metabòlic

-Laboratori

-Cribatge

en

la

població de risc.

-Símptomes i signes de

-Laboratori:

-Laboratori:

-Goll

sospita

anticossos

anticossos

nodular

nodular

-Malalties.

-Malalties.

Greus-

greus-

antitiroglobulina

i

microsomales

antitiroglobulina

i

microsomales

simple

-Ecografia

Basedow

-Gammagrafia tiroïdal

-Tiroïditis

i

-goll

simple

i

-Crisis tirotòxica
-Coma mixedematoso.

Basedow
de

-Tiroïditis

Hashimoto

TIROIDES

SALUT MENTAL

ENDOCRÍ CONSULTA DE

cintura-

de

Hashimoto

-Càncer Tiroides

-Alt.

-Alteracions

subclínica

en

Tiroïdal

embarassades.
-Risc additiu

-Símptomes i signes de

-Test

-Patrons de consum

sospita

bàsics

de

psicològics

-Test

psicològics

bàsics

substàncies

additives

-Depressió major

-Trastorn

-Trastorn psicòtic

adaptatiu

-Malaltia bipolar

-Trastorn

-TOC

ansietat

-transtorns alimentaris

-Trastorn

-Intents de autòlisis
-Trastorn psicòticagut
per

-Agitació psicomotriz
-Mania-hipomania

del depressiu

-Trastorns
comportament

-Adicions

-Toxicomania

::::::::::::::::::::::

-Rentisme

::::

-Somatització

-Fàrmacs
-Psicoteràpia

Activitats
preventives

Maneig

dx

símptomes

dels

Exploracions

Exploracions

Criteris

Complementàries

Complementàries

derivació

Indicació

Interpretació

de

Maneig diagnòstic

Maneig en UCIES

::::::::::::::::::::::
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NEUROLOGIA

-Control factors de risc

-Cefalees

-Laboratori

-Laboratori

-Trastorns

-Cefalea

-Patologia

-Àlgies de la cara

-Fons d’ull

-Fons d’ull

moviment-

-Vertigen perifèric

aguda

-Sd. Vertiginós

-Electromiograma

-Qüestionaris

de

Epilèpsia

-Demència

-Crisis comicial

-Síncope

-TAC/RMN

detecció

de

-Tremolor essencial

-Coma

-Trastorn de la marxa

-PET

deteriorament

-Neuràlgies

-Quadre

-Parèsies

-Qüestionaris de detecció

cognitiu

-Patologia vascular

agut

-Alt. Sensitius

de deteriorament cognitiu

::::::::::::::::::::::

-Cefalea complicada

-Alt.

Campimetries

del

-Demència
-Malaltia.
desmielinitzants
-Cefalees
-Patologia vascular

i

-Antiagregació

Neuromuscular

-Deteriorament cognitiu

-Tto de la migranya

-Trastorns

-Grups de suport al

del

moviment:

cuidador del pacient

-Tremolor

amb

-Convulsions

demència
-Laboratori

-Laboratori - Proves

-Alteracions

dones embarassades

sospita

- Proves d’imatge

d’imatge

blanca,

-Adenopaties

- Endoscòpies

- Endoscòpies

coagulopaties

-Esplenomegàlia

- Estudis

- Pacient

(citologies, biòpsies)

(citologies, biòpsies)

-Estudi talassèmia

-Talassèmies

pluripatològic.

- Estudis

- Estudis

-Anèmies

-Eosinòfila
::::::::::::::::::::::

MEDIICNA INTERNA

-Anèmia ferropènica en - Símptomes i signes de

histològics
funcionals

- Estudis

confusional

:::::

-Malaltia.

oculomotores

vascular

sèrie

plaquetes

i

-Anèmies
carències

i

malaltia crònica

histològics -Hemopatia maligna

- Pacient amb patologia

(respiratòria, cardiologia,

funcionals

multiorgànica.

pneumologia)

(respiratòria,

- En funció de les

:::::

cardiologia,

alteracions

-Anticoagulació

pneumologia)

proves

les

abans

-Hemorràgia aguda

per

-Criteris

de

transfusió

-Poliglobúlia

-Adenopatia
de

per

oral

mencionades

Activitats
preventives

Maneig

dx

símptomes

dels

Exploracions

Exploracions

Criteris

Complementàries

Complementàries

derivació

Indicació

Interpretació

de

Maneig diagnòstic

Maneig en UCIES

::::::::::::::::::::::
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-Càncer cutani

- Símptomes i signes de

-Laboratori

-Laboratori

-Càncer cutani

-Acne

-Eritrodèrmia

-Fotoprotecció

sospita

-Recollida mostres

-Recollida mostres

-Psoriasis

-Psoriasis

-Urticària

-Dermatitis

(angioedema)

-prurito

-Acne

-Eritema nodós

-Malalties

teixit

-Micosis

connectiu

-Berrugues

-Lesions

que

-Alopècies

requereixen

-Control de nevus

tractament

-Herpes

especialitzat

-Picadures

-Urticària crònica

-Extirpació

-Nevus
DERMATOLOGIA

-Lesions

aguda

lesions
orals

i

de
cutànies

benignes

mucoses

-Drenatges

-Estudi al·lèrgies

-Curetatge
-Cirurgia de la ungla
-Sutures
-Crioteràpia

Activitats
preventives

Maneig

dx

símptomes

dels

Exploracions

Exploracions

Criteris

Complementàries

Complementàries

derivació

Indicació

Interpretació

de

Maneig diagnòstic

Maneig en UCIES

::::::::::::::::::::::
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-Profilaxis

Símptomes i signes

TRAUMATOLOGIA

antitrombòtica

-Radiologia

-Radiologia

en

-Politraumatitzat

-Contusiones

-Politraumatitzat

-TCE moderat

-TCE lleu

-TCE

pacient immobilitzat

-Traumatisme

-Profilaxis

toràcic

antitetànica,

antiràbica
-Profilaxis
antibiòtica

en

ferides de risc

-Traumatisme
i/o

toràcic

-Fractures
i/o

obertes

abdominal

abdominal

-Pacient afogat

-Esguinç,

-Ruptura total de

cremades,

-Ferides profundes o

múscul

mossegades

complexes

-Esguinç, luxacions,

lleus

fractures,

::::::::::::::::::::::

ferides,

cremades,

-Sutures

mossegades

-Embenat

-Luxacions
ferides,

-Cremades greus

-Fèrules

MEDICINA INTERNA/URO

-Prevenció

del

-Hematúria

-Laboratori

-Laboratori

-Massa Escrotal

càncer de pròstata

-Proteïnúria

-Radiologia simple

-Radiologia simple

-Fimosis

urinàries

-Pielonefritis aguda

-Prevenció

-Micro albuminuria

-Ecografia

-Infeccions

-Litiasis Renal

-Prostatitis aguda

-Masses escrotals

-Estudi urodinàmic

urinàries

-Insuficiència renal

-Torsió testicular

-Fimosis i parafimosis

-TAC

-Litiasis Renal

-Disfunció erèctil

-Insuficiència

-Síndrome miccional

-Pielografia

-Tumors

-Incontinència

aguda

de

infecció urinària

la

via

-Infecciones

-Cólicnefrític complicat

-Disfunció erèctil

urinària

urinària

-Retenció

-Dolor lumbar

-Insuficiència renal

-Sd prostàtic

orina

-Incontinència urinària

-Disfunció erèctil

::::::::::::::::::::::

-Parafimosis

-Incontinència

-Tacte rectal

urinària

-Sondatge vesical

-sd prostàtic

-Rehabilitació

-Síndrome prostàtic

renal
aguda

sol

pèlvic
Activitats
preventives

Maneig

dx

símptomes

dels

o

greus

Exploracions

Exploracions

Criteris

Complementàries

Complementàries

derivació

Indicació

Interpretació

de

Maneig diagnòstic

Maneig en UCIES
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-Prevenció osteoporosis -Dolor

-Laboratori

-Laboratori

-Sospita

-Artritis

-Artritis agudes

esquelètic

múscul

-Radiologia

-Radiologia

malaltia

-Osteoporosis

-Radiculàlgia amb

-Artritis

-Ecografia

sistèmica

-Ombro dolorós

dèficit motor

-Radiculàlgia

-Densitometria òssia

-Artritis

-Dolor

-Símptomes sistèmics

-Electromiograma

-Osteoporosis

esquelètic

-Ombro dolorós

-Problemes de la

-Síndrome del canal

estàtica

carpià

-Síndrome del canal

REUMATOLOGIA

-Debilitat muscular

de

-Miopatia
-Dolor

múscul-

carpià
múscul-

-Miopatia

esquelètic

-Trat del dolor

-Problemes de la

-Infiltracions

estàtica

-Fisio- rehabilitació
-Artrocentesis

-Otàlgia i otorrea

-Ortoscòpia

-Ortoscòpia

-Tumors ORL

-Vertigen perifèric

-Epistaxis

-Deteriorament auditiu

-Hipoacusia

-Acumetria

-Acumetria

-Hipoacusia

-Otitis

-Otorràgia

-Acúfens

-Rinoscòpia anterior

-Rinoscòpia anterior

-Disfonia

-Faringo-amigdalitis

-Otohematoma

-Dolor oro facial

-Radiologia simple

-Radiologia simple

-Perforacions

-Rinitis

-Cos estrany

-Trastorns veu

-TAC

timpàniques

-Sinusitis

-Abscés orofaringe

-Disfagia

-EMG

cròniques

:::::::::::::

-Estridor

-Audiometria

-Otorrea crònica

-Cerumen

-Paràlisis facial

-Traumatismes

impactat

-Obstrucció nasal

-Acúfens

-Tamponament

ORL

-Càncer orofaringe

-Epistaxis

nasal anterior

-Trast del gust i olfacte

-Rehabil. vestibular

-Síndrome vertiginós
Activitats
preventives

Maneig

dx

símptomes

dels

Exploracions

Exploracions

Criteris

Complementàries

Complementàries

derivació

Indicació

Interpretació

de

Maneig diagnòstic

Maneig en UCIES
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-Ull vermell

-Laboratori

-Glaucoma

-Ull sec/ plorós

-Cámara midriàtica

OFTALMOLOGIA

-Alteracions refracció

-Laboratori

-Ull vermell

-Conjuntivitis

-Traumatismes

-Dolor ocular

-Blefaritis

-Pérdua brusca de

-Disminució visió

-Ull sec

-Erosions

agudesa visual

-Miodesopsies

-Erosions

corneals

-Dolor agut

-Estrabismes

corneals

-Hiposfagma

-Cos estrany

- Dolor ocular

-Tumors oculars

::::::::::::::::::::::

-Pterigion

::::::

-Disminució

-Fluoresceïna

agudesa visual

-Eversió de la

-Herpes oftàlmic

parpella

-Exoftalmos

-Fons d’ull

-Chalazion

ATENCIÓ AL ANCIÀ - ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

-Entorpien
- Síndromes geriàtrics
-Vacunació

-Deterioro

-MEC de llop

-MEC de lobo

-Deteriorament cognitiu -Deteriorament

demència

cognitiu

-Pfeiffer

-Pfeiffer

-Dèficits sensorials

cognitiu i demència

-Síndrome confusional

-Índex Katz

-Índex Katz

-Caigudes

-

-Incontinència urinària

-Índex Barthel

-Índex Barthel

de repetició

Síndrome confusional

-Inestabilitat i caigudes

-Escala geriàtrica de

-Escala geriàtrica de

-Incontinència

-Desnutrició

depressió

depressió

urinària

malnutrició

-Test Norton

-Test Norton

-Inestabilitat

-Dèficits sensorials

-MNA

-MNA

caigudes

-Test de Zarit

-Test de Zarit

-Desnutrició

-Immobilisme

i

i

les

i

-Síndrome confusional agut
-Fractures

i
i

malnutrició

seves conseqüències

-Dèficit sensorials
-Immobilisme

i

les

seves conseqüències

Activitats
preventives

Maneig

dx

símptomes

dels

Exploracions

Exploracions

Criteris

Complementàries

Complementàries

derivació

Indicació

Interpretació

de

Maneig diagnòstic

Maneig en UCIES
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-Detecció de les necessitats

CURES PAL·LIATIVES

del pacient i de la família

-Escales pertinents per
la

valoració

-Identificació de los

dels

síndromes

símptomes

dolorosos

(Escala analògica del

-Control

dolor, Karnofsky...)

símptomes

-Correcta

de

::::::::::::::::::::::

complementació

del

::::::

certificat de defunció

-Escala

de

tractament

del

dolor de la OMS
-Vies alternatives a
la via oral
-Cribatge càncer

-Vulvovaginitis

cèrvix i mama

-Trastorn

-Conèixer

riscos

teratogènics

-Tacte vaginal

-Vulvovaginitis

-Mamografia

-Exploració

-Trastorn

menstrual

-Ecografia

mamaria

-Incontinència urinària

-Tacte vaginal

-Mamografia

-Citologia

cervico vaginal

urinària

-Medició

-Esterilitat

cicle

l’atenció -Esterilitat

-conèixer
ATENCIÓA LA DONA

-Laboratori

del

preconcepcional

-Anticoncepció

-recolzar la lactància

-Interrupció

vaginal
voluntària

materna

embaràs

-Rehabilitació del sol

-Cribatge càncer de

pèlvic

cèrvix i de mama

-Factors

de

osteoporosis

risc

del

maltracte - violència

cicle

menstrual
Citología

-Incontinència

altura

-Tècniques diagnòstiques uterina

-Anticoncepció

de malformacions fetals

-Presentació fetal

-Cribatge càncer de

-Densitometria òssia

-Densitometria òssia

cèrvix i de mama
-Embaràs

d’ -Embaràs: factors de risc,
post maneig de fàrmacs

menopàusica
-Detecció

cervico-

Vulvovaginitis Metrorràgies

del

-Puerperi-Menopàusica
::::::::::::::::::::::

-Puerperi: morbiditat més

::::::::::::

freqüent

-Atendre

-Menopàusica

eutòcic

un

part

de gènere
Activitats
preventives

Maneig

dx

símptomes

dels

Exploracions

Exploracions

Criteris

Complementàries

Complementàries

derivació

Indicació

Interpretació

de

Maneig diagnòstic

Maneig en UCIES
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-Visites del nensa

-Dermatitis del bolquer

-Radiologia

-Calendarisvacunals

-Icterícia fisiològica

-Laboratori

-Prevenció

-Dermatitis

-Laboratori (ajust de

bolquer

dades de laboratori a la

dades de laboratori a

-Icterícia fisiològica

-Estridor

edat)

la edat)

-Cura

-Dolor abdominal

-Tallímetre

-Tallímetre

umbilical

-Síndrome febril

-ritme deposicional

-Optotips

-Optotips

-Hernia inguinal o

-Deshidratació

-Lactant febril

-Cover test

-Cover test

umbilical

-Intoxicacions

-Regurgitació/ vòmits

-Audiometria

-Audiometria

-ritme deposicional

-diarrea

-Podòmetre

-Infeccions agudes

-Gràfiques

-Convulsions

percentils de talla i pes

de -Cura cordó umbilical

drogodependències

-Hernia inguinal o
del umbilical

PEDIATRIA

-Prevenció/detecció
maltracte

-Radiologia
de

-Parasitosis

(ajust

-Gràfiques

-Convulsions
-Dificultat respiratòria

cordó

-Lactant febril

-Podòmetre
de

del

de

-Regurgitació/ vòmits

percentils de talla i

-diarrea

pes

-Infeccions agudes

-Abdominàlgia

-Convulsions

-Enuresis/encopresis

-Parasitosis

-Asma, al·lèrgies

-Abdominàlgia
Enuresis/encopresis
-Asma, al·lèrgies

MIBI-SPECT:
AMPA: automedida de la PA
MAPA: monitorización ambulatoria de la PA
SAOS: síndrome de apnea obstructiva del sueño
TOC: trastorno obsesivo-compulsivo
RCV: riesgo cardio-vascular
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7.3 Cronograma formatiu
És la pauta general de permanència en diferents llocs d’aprenentatge, per garantitzar
la adquisició de competències. Seguint les recomanacions del programa oficial de la
especialitat (POE) s’estableix el següent cronograma per any de residència:
Primer any:
Objectius generals:


Conèixer l’àmbit de treball d’un especialista en Medicina Familiar i
Comunitària.



Conèixer les característiques dels pacients i de l’atenció que se’ls presta.



Realitzar les feines del metge de família en els diferents àmbits d’actuació:
atenció en consulta, atenció en el domicili del pacient, atenció en el ingrés
hospitalari, atenció en urgències i en els diferents entorns d’atenció per els
que roti el resident.



Adquirir competències per la atenció a persones amb problemes de salut.



Reconèixer i practicar els valors de la professió i de l’especialitat.



Conèixer i desenvolupar les feines docents encomanades per ser avaluat
positivament al finalitzar l’any formatiu.
ANY FORMATIU
R1

ESTÀNCIA
FORMATIVA/ROTACIÓ
ATENCIÓ PRIMÀRIA

MEDICINA INTERNA

DISPOSITIU DOCENT

TEMPS

GUÀRDIES

EAP/ABS:
BLANES
CANET DE MAR
FIGUERES
GIRONA 1
GIRONA 2
GIRONA 3
GIRONA 4
ROSES
SALT
SANT FELIU DE GUIXOLS
SARRIÀ DE TER
TORDERA

5-6
mesos

2 guàrdies en horari
diürn en el EAP
assignat.

Hospital de Girona "Dr. Trueta"
Hospital de Santa Caterina de

5 mesos

En los serveis d’
urgències de:
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Salt
Hospital de Blanes
Hospital de Figueres
Hospital de Calella
Hospital de Palamós

Hospital de Girona
"Dr. Trueta"
Hospital de Santa
Caterina de Salt
Hospital de Figueres
Hospital de Calella
Hospital de Blanes
Hospital de Palamós

VACANCES

1 mes

Segon i tercer any
Objectius generals:


Realitzar les feines del metge de família en els diferents àmbits d’actuació,
atenció en consulta, domicili del pacient, planta d’hospitalització, en
urgències, en els diferents entorns d’atenció pels que roti.



Adquirir competències per l’atenció a persones amb problemes de salut.



Incorporar

de

forma

sistemàtica

la

gestió

del

coneixement

i

la

investigació en la atenció a pacients.


Incorporar de forma progressiva en enfoc familiar i comunitari en la
atenció a pacients.



Conèixer l’estructura de la població atesa, les seves característiques
econòmiques, culturals i socials, els principals condicionants i problemes de
salut i els recursos existents en la comunitat.



conèixer els programes de salut desenvolupats en la comunitat.



Desenvolupar l’autonomia en l’atenció a pacients en el entorn d’Atenció
Primària i atenció urgent.



Incorporar en tota actuació els valors de la professió i de la especialitat.



Desenvolupar

les

feines

docents

encomanades

per

ser

avaluat

positivament al finalitzar l’any formatiu.
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ANY FORMATIU
R2-R3
ESTÀNCIA
FORMATIVA/ROTACIÓ

Especialitats
mèdiques:
Endocrinologia
Cardiologia
Reumatologia
Gastroenterologia
Pneumologia
Neurologia
Otorrinolaringologia
Oftalmologia
Dermatologia
Cures Pal·liatives

ATENCIÓ PRIMÀRIA

DISPOSITIU
DOCENT
Hospital de Girona
"Dr.
Trueta"
Hospital de Santa
Caterina de Salt
Hospital de Figueres
Hospital de Calella
Hospital de Palamós
Hospital de Blanes

TEMPS

8 mesos

EAP/ABS:BLANES
4-5 mesos
CANET DE MAR
FIGUERES
GIRONA 1
GIRONA 2
GIRONA 3
GIRONA 4
ROSES
SALT
SANT FELIU DE
GUIXOLS
SARRIÀ
DE
TER
TORDERA

ATENCIÓ PRIMÀRIA:
RURAL

CAP de Camprodón
CAP de Santa Pau
CAP de Les Preses
CAP de Vilafant
CAP de Vilobí d'Onyar

2 mesos

SALUT MENTAL

Centros de Salud
Mental del Girona,
Alt Empordà, Baix
Empordà,
Olot,
Ripoll, Selva Interior,
Selva Marítima

2 mesos

GUÀRDIES
En els serveis
d’urgències
de:
Hospital de Girona
"Dr.
Trueta"
Hospital de Santa
Caterina de Salt
Hospital de Figueres
Hospital
de
Calella
Hospital de Palamós
Hospital
de
Blanes
Centre d’Urgències d’
Atenció Continuada
"Güell"
Centre d’Urgències de
Atenció Continuada
de Figueres
Centre d’Urgències de
Atenció Continuada
de Pineda de Mar

46

ATENCIÓ AL NEN

EAP/ABS (Pediatria):
EAP/ABS:

1 mes

BLANES
CANET DE MAR
FIGUERES
GIRONA 1
GIRONA 2
GIRONA 3
GIRONA 4
ROSES
SALT
SANT FELIU DE
GUÍXOLS
SARRIÀ DE TER
TORDERA
Servei de Pediatria:
Hospital de Girona
"Dr. Trueta"

En
el
servei
d’
Urgències
Pediàtriques de:
Hospital de Girona
"Dr.Trueta"
Hospital de Santa
Caterina de Salt
Hospital de Figueres
Hospital de Calella
Hospital de Palamós

1 mes

Hospital de Santa
Caterina de Salt
Hospital de Figueres
Hospital de Calella
Hospital de Palamós

ATENCIÓ A LA
DONA

Servicio de Ginecologia
i obstetrícia:
Hospital de Girona
"Dr.Trueta"
Hospital de Santa
Caterina de Salt
Hospital de Figueres
Hospital de Calella
Hospital de Palamós

Rotació optativa
Vacances

2 mesos

Servei d’Urgències de
Ginecologia
i
obstetrícia
de:
Hospital de Girona
"Dr. Trueta"
Hospital de Santa
Caterina de Salt
Hospital de Figueres
Hospital de Calella
Hospital de Palamós

1 mes
1 mes R2
1 mes R3

Quart any:
Objectius generals:
Desenvolupar-se plenament en l’àmbit de treball d’un facultatiu especialista en
Medicina Familiar i Comunitària


Conèixer les característiques dels pacients i de la atenció que se’ls presta.
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Realitzar amb plena autonomia les tasques del metge de família en els
diferents àmbits d’actuació: en consulta del centre de salut, en el domicili del
pacient, en urgències dels diferents dispositius sanitaris.



Adquirir competències per l’atenció a persones amb problemes de salut



Incorporar

de

forma

sistemàtica

la

gestió

del

coneixement

i

l’

investigació en l’atenció a pacients.


Incorporar de forma plena el focus familiar i comunitari en l’atenció a pacients.



Coordinar las intervencions amb els recursos existents en la comunitat.



Participar en els programes de salut desenvolupades en la comunitat.



Reconèixer i practicar els valors de la professió i de l’especialitat



Conèixer i desenvolupar les tasques docents encomanades per ser avaluat
positivament al finalitzar l’any formatiu.

ESTANCIA
FORMATIVA/ROTACIÓ
ATENCIÓ PRIMÀRIA

ANY FORMATIU
R4
DISPOSITIU DOCENT

EAP/ABS:
EAP/ABS:
BLANES
CANET DE MAR
FIGUERES
GIRONA 1
GIRONA 2
GIRONA 3
GIRONA 4
ROSES
SALT
SANT FELIU DE GUIXOLS
SARRIÀ DE TER

TEMPS
10 mesos i 3
setmanes

GUÀRDIES
Sistema
de
Emergències
Mèdiques:12
guàrdies
(optatiu)
En els serveis
d’urgències de:
Hospital
de
Girona
"Dr.
Trueta" Hospital
de
Santa
Caterina de Salt
Hospital de
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Figueres
Hospital de
Calella
Hospital de
Palamós
Hospital de
Blanes

TORDERA

Centre
d’
Urgències d’
Atenció
Continuada
"Güell"
Institut d’avaluacions mèdiques 1 SEMANA
de Catalunya (ICAM)

VALORACIÓ D’
INCAPACITATS
MÉDIQUES:

Vacances

Centre d’
Urgències d’
Atenció
Continuada de
Figueres
Centre d’
Urgències d’
Atenció
Continuada de
Pineda de Mar

1 mes

7.4 Vinculació de Centres Hospitalaris i Centres de Salut
CENTREHOSPITALARI /CENTRE DE SALUT
HOSPITAL

Número de places
ofertades

Centre de Salut
(ABS)

MFiC

Número de places
ofertades
MFiC

Hospital Universitari
"Dr. Josep Trueta"
deGirona

9

ABS Girona 1
ABS Girona 3
ABS Girona 4
ABS Sarrià de Ter

2
3
2
2

Hospital de Santa
Caterina de Salt

6

ABS de Salt
ABS Girona 2

3
3

Hospital de Comarcal
de Figueres

5

ABS Figueres
ABS Roses

3
2

Hospital Comarcal de
Calella

4

ABS Canet de Mar

4

Hospital de Blanes

4

ABS Blanes
ABS Tordera

2
2
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Hospital de Palamós
Total

ABS de Sant Feliu
de Guíxols

2
30

2
30

8. Programació d’atenció continuada i guàrdies
Els residents realitzen guàrdies d’atenció continuada de primària en el seu centre de
salut i en el Centre d’Atenció Continuada (CUAP) Güell de Girona del Institut Català
de Salut. El número de guàrdies que realitzen es recull a continuació, en cap cas
podran superar les 850 hores anuals.
Residents 1er any:


1 matí o tarda en el CAP (de 8:30 a 14:30 o de 15:00 a 20:00)



3 guàrdies d’urgències hospitalàries (de 15:00 a 9:00)



1 guàrdia d’urgències hospitalàries (de 9:00 a 9:00) festiu o cap de setmana.
Número d’hores:

1x5=5
3 x 15= 45
1 x 24 = 24
TOTAL= 74 X 11 = 814 hores anuals

Durant R1, els matins o tardes en els centres de primària s’organitzaran la forma de
realitzar aquestes guàrdies tenint en compte que el Resident visitarà sota la
supervisió sempre de un tutor.

Residents 2º any
 2 matins o tardes al CAP (de 8:30 a 14:30 o de 15:00 a 20:00)


1 nit de atenció continuada en el CUAP Güell (de 20:00 a 8:00)



2 guàrdies d’urgències hospitalàries (de 15:00 a 9:00)



1 guàrdia d’urgències hospitalàries (de 9:00 a 9:00) festiu o caps de
setmana.

Número d’hores:

2 x 5 = 10
1 x12= 12
2 x 15= 30
1 x 24 = 24
TOTAL= 76 X 11 = 836 hores anuals
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Residents 3er any
 2 matins o tardes al CAP (de 8:30 a 14:30 o de 15:00 a 20:00)




2 nits d’atenció continuada en el CUAP Güell (de 20:00 a 8:00), tenint en
compte que a mesos alternatius una d’aquestes guàrdies es realitzarà en
horari diürn (8 a 20 h) un dissabte o diumenge (segons necessitats del
servei).
1 guàrdia d’urgències hospitalàries (de 15:00 a 9:00)



1 guàrdia d’urgències hospitalàries (de 9:00 a 9:00) festiu o cap de setmana

Número d’hores:

2 x 5 = 10
2 x12= 24
1 x 15= 15
1 x 24 = 24
TOTAL= 73 X 11 = 803 hores anuals

Durant R2-R3 el període que es realitza la rotació de ginecologia es faran:


4 guàrdies al mes en sala de parts i urgències ginecològiques

Durant R2-R3 els mesos que es realitza la rotació de pediatria es faran:


2 guàrdies hospitalàries d’urgències pediàtriques mensuals.



1 guàrdia d’urgències hospitalàries (de 9:00 a 9:00) festiu o cap de setmana.



2 matins o tardes en el CAP (de 8:30 a 14:30 o de 15:00 a 20:00),
realitzant urgències pediàtrica.



1 nit d’atenció continuada al CUAP Güell (de 20:00 a 8:00)

Residents de 4º any:






1 guàrdia d’atenció continuada en el CUAP Güell (de 8:00 a 8:00)
festiu o cap de setmana.
1 matí o tarda al CAP (de 8:30 a 14:30 o de 15:00 a 20:00)
1 nit d’atenció continuada en el CUAP Güell (de 20:00 a 8:00)
1 guàrdia de urgències hospitalàries (de 17:00 a 9:00)
A escollir entre dos opcions:
o

1 guàrdia d’urgències hospitalàries (de 15:00 a 9:00)
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o

1 matí o tarda en el CAP (de 8:30 a 14:30 o de 15:00 a 20:00) + 1
nit d’atenció continuada en el CUAP Güell (de 20:00 a 8:00) o de 8
a 20 hores en caps de setmana (segons necessitats del CUAP)
alternant mensualment.

Durant l’any realitzarà 12 guàrdies en el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)
Número d’hores:

1 x 24 = 24
1x5 =5
1 x12 = 12
2 x 15= 30
TOTAL= 71 X 11 = 781 hores anuals

El calendari de guàrdies mensualment ha de estar supervisat i validat pel
responsable o director assistencial d’urgències hospitalàries o d’atenció
primària.

9. Programa formatiu continuo transversal
- Tots els aspectes relacionats amb el programa formatiu i la manera de realitzar-lo
estan reflectits i recollits àmpliament en la Guia de la Unitat docent que està en aquest
expedient (annex 1).

- Activitat investigadora: el resident s'integra en les línies de recerca de cadascun dels
Centres de Salut, en tots ells es duen a terme com a mínim una. Al resident també se li
dóna l'oportunitat de participar en línies de recerca de la Unitat de Recerca d'Atenció
Primària. En aquesta Unitat es realitza fonamentalment recerca en epidemiologia
cardiovascular: predicció de risc i sistemes de registre com el REGICOR. Des del 2011
es permet també que un dels mesos que poden realitzar una rotació optativa, aquesta
es dugui a terme en aquesta unitat de recerca.

10. Altres aspectes
Els residents es reuneixen de forma cada dos o tres mesos amb el seu tutor en el
Centre d'Atenció Primària per a realitzar les entrevistes estructurades, discutir
problemàtiques concreta, valorar el seguiment del llibre del resident i realitzar un
seguiment de tot el que estigui relacionat amb la seva formació.
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11. Avaluació
El procediment d'avaluació és el regulat per la Comissió de Docència. Es realitza
una avaluació continuada, per a això en cada rotació s'emplena la fitxa 1, el llibre
del resident i la fitxa d'avaluació tutor-resident o continuada. Una vegada arriba la
Fitxa 1 a la Secretària de la Unitat Docent és escanejada i enviada al tutor del
resident per a la valoració contínua del seu seguiment. Anualment es reuneix el
Comitè d'Avaluació procedint a la realització de l'avaluació anual. Si es tracta de
l'última avaluació de la residència el Comitè procedeix a la proposta de l'avaluació
final previ informe de la Comissió de Docència.
Les fitxes d'avaluació es troben en la documentació de la pàgina web de la unitat
docent i en moodle.

ANNEX 1
PROGRAMA FORMATIU TRANSVERSAL CONTINUAT
El programa formatiu de la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i
Comunitària de Girona, neix sota l'empara de l'anomenat en el Programa Oficial de
l'Especialitat MFiC com a Programa Teòric Complementari de l'especialitat. Aquest,
està orientat a proporcionar als futurs mèdics de família una formació sòlida enfocada
a la resolució dels problemes clínics habituals en la consulta d'atenció primària, sense
perdre de vista una visió holística del pacient, és a dir des del punt de vista biològic,
psicològic i social, i la comunitat com a objectiu de l'assistència primària.
Ha de ser un programa que permeti adquirir les habilitats necessàries per a mantenirse en una competència professional el més alta possible una vegada que es finalitzi el
període de residència. El programa es realitzarà de forma integrada i seqüencial amb
la intenció de permetre anar aplicant aquests coneixements i habilitats en la pràctica
diària. Considerant per tant que tots aquests coneixements, actituds i habilitats han
d'anar aconseguint durant l'estada hospitalària i serveis especialitzats, pel centre de
salut i participant de manera activa en totes aquelles activitats docents destinades en
completar la seva formació.
Cal assenyalar, que cal aconseguir que l'ABS es converteixi en l'element fonamental i
vertebrador de la formació clínica dels residents. Actuant de manera autònoma però
coordinada amb la resta de centres de la Unitat Docent.
Hem de considerar el programa formatiu com una part no deslligada de la resta, i es
podria definir com aquella part del programa de l'especialitat que es pretén assegurar
que el resident aconsegueixi independentment de les diferències naturals entris els

53

diferents centres on es realitzen les rotacions, o bé que no es pugui aconseguir en la
pràctica clínica habitual a l'Hospital o en l'Atenció Primària.
OBJECTIUS GENERALS
► Formar a experts en l'atenció als processos de salut i malaltia propis de l'atenció
primària, tant des del punt de vista de l'individu, com de la seva integració a la família ja la
comunitat.
► Adquirir els coneixements necessaris per a realitzar un abordatge dels problemes de
salut de la comunitat.
► Aprenentatge de les diferents àrees de coneixement de forma integrada i des dels
problemes habituals de la pràctica clínica diària.
OBJECTIUS OPERATIUS
1.-Realització de seminaris-tallers presencials amb una orientació eminentment
pràctica, en els quals els metge residents participin d'una forma activa i centrada en
l'aprenentatge.
2.-Realització de Cursos Formatius En línia (no presencials) sobre la base de la
plataforma d'aprenentatge Moodle que la Unitat Docent posa a la disposició dels seus
residents. Aquesta serà l'opció preferent per a tots aquelles àrees de coneixement amb
predominant contingut teòric. Aquests cursos en línia podrien facultativament disposar
d'alguna sessió presencial de suport o per a resolució de dubtes.
3.-Realització de tallers presencials estrictament pràctics a fi d'aconseguir alguna
tècnica concreta.
ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA FORMATIU
1) En els casos de les sessions presencials, per a finalitats organitzatives i per a
facilitar l'assistència a aquestes, es realitzaran preferentment un dia a la setmana, al
matí i a la tarda (històricament han estat establerts els dijous, amb una durada aprox.
2-4h).
2) Els docents d'aquesta formació solen ser Mèdics de Família, que a més poden ser
tutors, o ben tècnics de salut, poden també ser metges col·laboradors d'altres
especialitats, residents o altres professionals de qualsevol àmbit que estiguin vinculats
a l'atenció primària o ben experts en aquest tema.
3) Seran preparats sobre la base d'uns objectius docents marcats prèviament pel
professor i que el resident haurà d'aconseguir en finalitzar la sessió.
4) Haurien de ser eminentment pràctics i amb una visió que motivin a la participació
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dels residents, amb la intenció que el resident arribés a aconseguir els objectius
plantejats pel professor.
5) Les sessions, tallers o cursos, segons la seva importància, poden considerar-se
Bàsiques o No bàsiques de cares a la formació, entenent-se que els primers són de
necessària realització mentre que els segons configuren un bloc de temàtiques
variables de caràcter més electiu. Alguns cursos dels considerats Bàsics són
susceptibles per la seva importància de ser repetits alguna vegada al llarg dels 4 anys.
Les sessions podran tenir un perfil d'acreditació / reacreditació determinat.
6) El material i / o bibliografia de suport que els docents posin a disposició via Moodle
podrà serà accessible (no contínuament a causa del manteniment) al llarg dels 4 anys
de residència.
7) Per a l'avaluació dels cursos / tallers es considerarà l'assistència als mateixos (hi
haurà registre d'assistència durant les sessions presencials), i serà qualitativa en els
cursos via Moodle, considerant-se aquests com superats / no superats.
8) La Unitat Docent farà un seguiment dels acompliments i assoliments i enquestes
dels cursos amb finalitats avaluatives i de control de qualitat de la unitat docent. Es
demana un assoliment del 75% per a considerar-se superat aquest programa formatiu
de cares a la Comissió Avaluadora de cada any de residència.
9) El nombre de seminaris l'any serà aproximadament de 18 - 20 (aprox. 80h/any),
amb un total de 280-300 hores al llarg dels 4 anys de residència.
10) El programa formatiu, una vegada assegurat l'espai per als residents, estarà obert
a la participació dels metges de família (tutors o no tutors) de les ABS (docents i no
docents) de la regió sanitària i altres professionals sanitaris que vulguin participar com
a alumne en el curs. Per a poder assistir al personal no resident, és necessari que
indispensablement comuniquin la voluntat de participar en la Secretaria de la Unitat
Docent menys 10 dies abans. No es podrà garantir la seva participació si no ho han
comunicat amb aquesta antelació. Per aquest personal, la Unitat Docent podrà
certificar l'assoliment del curs realitzat amb finalitats acreditatives (amb el seu perfil
corresponent. Veure Annex-1) per a tutors de medicina de família.
11) Per motius de respecte als companys i al docent, més enllà de casos excepcionals,
no es permetrà l'entrada passats 30 minuts de l'inici de la sessió, ni es valoraria
l'assistència si s'ha estat menys del 80% del temps d'aquesta.
12) En situacions que no poden habituals, la Unitat Docent considerarà comptabilitzar,
a criteri de la Unitat Docent, com a hores de programa formatiu, activitats formatives
reglades o dedicacions extra assistencials en comunitària o recerca, sempre que
tinguin l'aprovació del tutor, coordinador docent de l'ABS o del tutor hospitalari, i de la
Unitat Docent amb el vistiplau de la comissió de docència.
13) En determinades sessions, a criteri del docent, la Unitat Docent remetrà per correu
electrònic el material que el docent consideri oportú per a poder participar en el curs.
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És deure de l'assistent assegurar-se de portar el material imprès pel seu compte no
podent-se assegurar que en el lloc on es realitzi la sessió es puguin fer còpies d'aquest
material.
14) El lloc on habitualment se solen fer les sessions presencials és l'Aula de la seu
central del ICS a Girona (C / Sta. Clara). A vegades, per conveniència docent, es
convocaria la sessió en altres espais.
15) Amb finalitats organitzatius del Programa Formatiu es disposa en dos calendaris
anuals: un per a R1-R2 i l'altre per a R3-R4, que estan adequats als temaris que els
correspon.

CONTINGUT DEL PROGRAMA FORMATIU - MÈDIC
Les Unitats Docents de Catalunya van consensuar un programa formatiu per quatre
anys amb propostes concretes basades en el programa oficial de l’especialitat:

A partir d'aquestes propostes, però considerant-se la seva representativitat i altres
aspectes formatius del programa oficial de l'especialitat menys representats en
aquesta, la Unitat Docent concreta uns ÀMBITS de coneixement i elabora el seu
Programa Formatiu.
Els que segueixen són els ÀMBITS del programa formatiu, amb la seva
correspondència amb les Àrees del Programa Oficial de l'Especialitat MFiC:
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INTRODUCCIÓ M.F. i C. – Compren l’àrea formativa del mateix nombre i es
donarà en forma d’un curs al inici de la Residència
EPIDEMIOLOGIA i APOC - que comprèn les àrees de Metodologia de la
Investigació i Atenció Comunitària i sociologia de la salut.
MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA - que comprèn les àrees de Metodologia
de la Investigació i de Raonament Clínic.
COMUNICACIÓ - que comprèn les àrees de Comunicació Assistencial i Habilitats
Socials, així com Atenció Comunitària i Sociologia de la Salut on s’inclou Educació
per la Salud.
BIOÉTICA - que compren aquesta mateixa àrea.
CLÍNICA i HABILITATS - que comprèn els tallers d’habilitats, clíniques, tècniques i
exploratòries.
GESTIÓ I PLANIFICACIÓ - comprèn les àrees de Gestió de la Atenció.
ATENCIÓ A LA FAMÍLIA - es constitueix com un bloc lectiu de dues sessions
parteix compresa en les sessions de l'àmbit de comunicació.
Amb finalitats organitzatives cada ÀMBIT té un coordinador que planifica el contingut
de la formació d'aquella part del programa formatiu i es coordina amb els professors
que col·laboren. La Unitat Docent de manera funcional s'organitza amb grups de
treball per a cada Àmbit i que solen donar suport docent als requeriments docents
del programa formatiu.
CONTINGUTS ESPECÍFICS DEL PROGRAMA FORMATIU
MEDICINA BASADA EN LA EVIDÈNCIA
Objectiu: el resident de medicina familiar i comunitària ha d’incorporar el mètode
MBE com eina fonamental de la seva pràctica clínica diària. Aquest objectiu ha
d’assolir-se durant els anys de residència mitjançant l’adquisició dels
coneixements teòrics i de les habilitats pràctiques adequades.
Metodologia dels seminaris: està previst que la metodologia preferent per la
realització els cursos MBE sigui el format no presencial amb plataforma Moodle.
Els cursos tindran una orientació sobre tot pràctica. La major part dels temes se
solen plantejar amb escenaris clínics que serviran de Guía per poder desenvolupar
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el coneixement crític de diferents tipus de disseny d’estudis (AC, metanàlisis,
estudis de valoració de proves diagnòstiques, cohorts, casos-controls…).
1) Fonaments teòrics de MBE. Recerca bibliogràfica bàsica

Objectiu: adquisició de coneixements bàsics del mètode MBE. Saber formular una
pregunta clínica estructurada sobre qualsevol aspecte de la pràctica clínica diària
(etiologia, clínica, diagnòstic, tractament, pronòstic). Adquirir els coneixements teòrics i
l'habilitat pràctica necessària per a poder dur a terme una cerca bibliogràfica en les
principals bases de dades primàries i secundàries d'Internet. Adquirir l'habilitat pràctica
necessària per a realitzar cerques en aquests recursos.
2) Recerca bibliogràfica avançada

Objectiu: adquisició de coneixements bàsics del mètode MBE. Saber formular una
pregunta clínica estructurada sobre qualsevol aspecte de la pràctica clínica diària
(etiologia, clínica, diagnòstic, tractament, pronòstic). Adquirir els coneixements teòrics i
l'habilitat pràctica necessària per a poder dur a terme una cerca bibliogràfica en les
principals bases de dades primàries i secundàries d'Internet. Adquirir l'habilitat pràctica
necessària per a realitzar cerques en aquests recursos.
3) Valoració crítica (VC) de assajos clínics (EC). Aplicació dels resultats a

pacients individuals
Objectiu: adquisició dels coneixements teòrics i de les habilitats pràctiques
necessàries per a poder realitzar una correcta VC d'un AC. Aprendre a aplicar els
resultats vàlids i útils a pacients individuals. Consentiment informat aplicat als
assajos clínics.
4) Valoració crítica de un metanàlisis. Aplicació dels resultats a pacients

individuals
Objectiu: adquisició dels coneixements teòrics i de les habilitats pràctiques
necessàries per a poder fer una correcta VC d'un meta-anàlisi. Aprendre a aplicar
els resultats vàlids i útils a pacients individuals.
5) Valoració crítica de proves diagnòstiques. Aplicació dels resultats

a pacients individuals
Objectiu: adquisició dels coneixements teòrics i de les habilitats pràctiques necessàries
per a poder realitzar una correcta VC d'un estudi sobre utilitat de proves diagnòstiques.
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Aprendre a aplicar els resultats vàlids i útils a pacients individuals.
6) Valoració crítica de pronòstic i dany. Aplicació dels resultats a pacients

individuals
Objectiu: adquisició dels coneixements teòrics i de les habilitats pràctiques
necessàries per poder realitzar una correcta VC d’un estudi de cohorts. Aprendre a
aplicar els resultats vàlids i útils a pacients individuals.
7) Valoració crítica d’estudis econòmics

Objectiu: adquisició dels coneixements teòrics i de les habilitats pràctiques
necessàries per poder realitzar una correcta VC d’un estudi que engloba diverses
alternatives De diagnòstic i de tractament des d’un punt de vista econòmic.
8) Valoració crítica d’una guía de pràctica clínica

Objectiu: adquisició dels coneixements teòrics i de les habilitats pràctiques
necessàries per poder realitzar una correcta VC d’una guía de pràctica clínica.
9) Activitats preventives i MBE

Objectiu: conèixer els fonaments de MBE (nivells de evidència, força de les
diverses recomanacions) en els que es basa el Programa de’ Activitats Preventives i
de Promoció de la Salut (PAPPS).
10) Àmbit clínic i MBE
 PSIQUIATRIA I MBE

Objectiu: en 2-3 seminaris, aproximar les bases d'ús de guies de pràctica clínica de
qualitat per a ajudar a afrontar les necessitats psicosocials dels pacients des de
l'abordatge dels principals trastorns psiquiàtrics i les addiccions.
• RISC CARDIOVASCULAR i MBE
Objectiu: en 1 seminari, aproximar les bases de la medicina basada en la evidencia
aplicada a la valoració terapèutica del risc cardiovascular.
TOTAL HORES: MBE 64 H

INVESTIGACIÓ I APOC
Objectius: Proporcionar als residents ja els metges de família els coneixements i habilitats
suficients en Atenció Comunitària i en Epidemiologia per a poder realitzar estudis clínics i
per a interpretar les publicacions d'aquests. Donar els coneixements per a la correcta
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interpretació de les proves estadístiques més utilitzades, així com per a l'anàlisi inicial de
bases de dades. Aquesta part del programa s'ocuparà també d'aspectes d'habilitats
pràctiques bàsiques de determinat programari estadístic útils des del punt de vista d'un
metge de família.
Metodologia docent:
Com tota la resta del programa, quan sigui teòric, s'estructura entorn de les sessions
no presencials via Moodle, per a les sessions pràctiques es trien aules d'informàtica.
Aquest programa d'epidemiologia no pretén donar extensos coneixements
d'epidemiologia o estadística, però sí uns coneixements suficients per a la interpretació
d'articles científics que permeti l'autoafirmació del professional sanitari, facilitant el
manteniment de la qualitat assistencial d'una manera directa .
1) AP i recerca. Com iniciar una recerca.
Objectius: aconseguir que els assistents coneguin els prolegòmens bàsics a un treball
de recerca: parts d'un protocol de recerca i fases de desenvolupament d'aquest.

2) Hipòtesi d'estudi. Objectius d'un estudi.
Objectius: aprendre a plantejar hipòtesi. Desenvolupar objectius a partir de les
hipòtesis. Hipòtesi nul·la i hipòtesi alternativa. Definir les característiques d'un objectiu
ben definit i les seves implicacions.

3) Mostreig i grandària de mostra.
Objectius: conèixer els factors que condicionen la grandària de mostra. Calcular
grandària de mostra per a diverses hipòtesis i factors. Conèixer els sistemes de
mostreig més comuns i relacionar-los amb l'objectiu de l'estudi.

4) Conceptes bàsics d'epidemiologia.
Objectius: conèixer i distingir els tipus de variables. Característiques dels
mesuraments: validesa i exactitud. Distingir entre taxes, raons i altres mesures.
Aprendre a estandarditzar.
5) Com fer un qüestionari i Validació de qüestionaris.
Objectius: ser capaç de desenvolupar un qüestionari de recerca, amb les seves
característiques de mesurament correctes i conèixer les fases i la metodologia de
validació d'un qüestionari per a poder valorar críticament estudis de validació i poder
desenvolupar amb èxit aquest tipus d'estudis.
6) Estudis transversals.
Objectius: conèixer les característiques d'un estudi transversal i distingir-lo d'entre
altres tipus. Conèixer les proves estadístiques que relacionen variables en aquesta
mena d'estudis i identificar la validesa de les conclusions obtingudes.
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7) Gestió de dades i resultats amb SPSS.
Objectius: Conèixer les principals característiques i usos de les bases de dades.
Aprendre a fer l'estructura d'una base de dades en accés i l'entrada de dades a través
d'un formulari. Conèixer les principals aplicacions del SPSS. Aprendre a treballar amb
dades amb el programa a partir d'una base de dades accés. Conèixer els conceptes
de depuració de dades i variables secundàries. Aprendre a valorar la utilitat i indicació
de les proves estadístiques. Aprendre a interpretar els resultats d'aquestes.
8) Com escriure un article científic i redacció de projectes (beques FIS).
Objectius: ser capaç de redactar un projecte de recerca en formularis estàndard.
Conèixer les característiques bàsiques d'aquests, així com els condicionants més
habituals. Aproximació a les tècniques de redacció de projectes FIS.
9) Qualitat de vida relacionada amb la salut i desigualtats en salut.
Objectius: conèixer els fonaments teòrics conceptuals (ètics i epidemiològics) de la
qual per a poder valorar eines per al mesurament de la mateixa i treballs on s'emprin
aquestes eines. Conèixer quines diferències existeixen a nivell de salut segons la
condició de sexe i la seva repercussió en la pràctica clínica habitual.
10) Programes de salut i millora de la Qualitat.
Objectius: Adquirir els coneixements i les habilitats per a dissenyar un programa
d'intervenció per a actuacions comunitàries; adquirir les bases de la metodologia de la
qualitat; programes de millora contínua de la qualitat.
11) Principis de la recerca qualitativa.
Objectius: conèixer les bases de la recerca qualitativa en l'Atenció Primària, les seves
aplicacions i les principals diferències amb la recerca quantitativa.
12) , 13), 14), 15) Seminaris APOC I, II, III, IV
Objectius: bases de la medicina comunitària. Aplicació de tècniques de priorització,
diagnòstic comunitari i posada en marxa d'un projecte APOC el deixo anar de 4
sessions.
TOTAL HORES: RECERCA i APOC 64 H
BIOÈTICA
Aspirem al fet que la relació amb els nostres pacients es basi en la confiança i en el
respecte a la seva voluntat expressada de manera lliure i conscient. Per tot això, és
necessari desenvolupar una sensibilitat especial als nostres professionals per als
diversos problemes de tipus ètic que es desenvolupen en el dia a dia de les nostres
consultes.
Els professionals han de poder avaluar, ponderar i decidir accions concretes davant
aquests problemes. Per aquest motiu s'han de desenvolupar programes concrets que
la sensibilitat ja present en els professionals i els capacitin en la resolució a través d'un
mètode racional.
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Objectiu general:
Integrar la deliberació ètica en les tasques del metge de família per aconseguir que la
seva pràctica habitual estigui guiada pels principis de la ètica i la prudència.
Objectiu específic:
 Desenvolupar la sensibilitat per detectar i reconèixer qüestions ètiques en la
pràctica diària.
 Fomentar la reflexió i l’anàlisi racional dels problemes ètics.
 Promoure l’estudi i l’ investigació en qüestions ètiques en Atenció Primària.

1) Fonamentació I.

Objectiu general: Integrar la deliberació ètica en les tasques del metge de família per a
aconseguir que la seva pràctica clínica estigui guiada pels principis de l'ètica i la
prudència.
Objectius específics: conèixer i comprendre els principis bàsics de la bioètica; detectar
situacions de conflicte ètic en la pràctica quotidiana.

2) Fonamentació II.

Objectiu general: Integrar la deliberació ètica en les tasques del metge de família per a
aconseguir que la seva pràctica clínica estigui guiada pels principis de l'ètica i la
prudència.
Objectius específics: manejar la metodologia racional i crítica de l'anàlisi de problemes
aplicada a situacions quotidianes de la pràctica de l'Atenció Primària.

3) Consentiment informat.

Objectiu general: Integrar la deliberació ètica en les tasques del metge de família per a
aconseguir que la seva pràctica clínica estigui guiada pels principis de l'ètica i la prudència.
Objectius específics: Conèixer el marc jurídic i deontològic del consentiment informat.

4) Confidencialitat.

Objectiu general: Integrar la deliberació ètica en les tasques del metge de família per a
aconseguir que la seva pràctica clínica estigui guiada pels principis de l'ètica i la prudència.
Objectius específics: saber manejar els aspectes ètics més freqüents de la pràctica
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quotidiana en una consulta d'AP. Saber utilitzar èticament la HCAP.

5) Documentació medicolegal.

Objectiu general: Integrar la deliberació ètica en les tasques del metge de família per a
aconseguir que la seva pràctica clínica estigui guiada pels principis de l'ètica i la prudència.
Objectius específics: Conèixer el marc jurídic i deontològic de les decisions clíniques de la
pràctica quotidiana.

6) Assistència sanitària la final de la vida.

Objectiu general: Integrar la deliberació ètica en les tasques del metge de família per a
aconseguir que la seva pràctica clínica estigui guiada pels principis de l'ètica i la
prudència.
Objectius específics: Aspectes bioètics al final de la vida.

7) Principi de no maleficència.

Objectiu general: Integrar la deliberació ètica en les tasques del metge de família per a
aconseguir que la seva pràctica clínica estigui guiada pels principis de l'ètica i la
prudència.
Objectius específics: conèixer i comprendre els principis de no maleficència detectant
situacions de conflicte ètic en la pràctica quotidiana.
TOTAL HORES: 32 h Bioética

GESTIÓ I PLANIFICACIÓ EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
Objectius: Aconseguir que el resident de família aconsegueixi les bases necessàries
en gestió i planificació a fi de poder ser crític en un futur i així participar activament en
les tasques organitzatives que afectin la seva tasca diària.
1. Eines per a gestionar una consulta d'atenció primària
Objectiu principal: Millorar els coneixements dels residents en el maneig burocràtic i
pràctic de la consulta del dia a dia per a aconseguir una bona accessibilitat, temps
d'espera i una bona relació temps / visita.
Temes bàsics desenvolupats:
 La Freqüentació i la pressió assistencial
 L’anàlisi de la demanda
 La Enginyeria d’agendes
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Part pràctica:
Realització de una proposta d’agenda de UBA a partir de un cas hipotètic.
2. Com organitzar les nostres 24 hores?

Sessió presencial basada en la següent bibliografia:





Els 7 hàbits de la gent altament efectiva; S. Covey
Intel·ligència emocional; Daniel Goleman
La consulta interior; R Neighbour
La brúixola interior: A. Rovira

Objectiu principal:
Donar a conèixer els corrents pseudofilosòfiques d'aquests autors, a fi d'ajudar a
«navegar» per la nostra professió d'una manera satisfactòria per a cadascun.
Part pràctica:
Text d'avaluació de necessitats personals, text d'avaluació d'activitats quotidianes
necessàries de manera individualitzada i comentari posterior dels diferents
resultats.
3. - Indicadors d’activitat assistencial (I)

INDICADORS CLÍNICS
Objectiu principal:
Donar a conèixer la necessitat de tenir indicadors clínics a la nostra tasca diària i
saber analitzar-los i avaluar-los amb l’objectiu de ser crítics.
Part pràctica:
Realitzar crítica constructiva davant dels diferents exemples d’indicadors reals.
4. - Indicadors d’activitat assistencial (II):

INDICADORES DE FARMACIA
Objectiu principal:
Explicar els actuals indicadors de farmàcia i ser crítics amb ells.
Part pràctica:
Davant diferents situacions clíniques, saber buscar el millor indicador de farmàcia
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capaç d’avaluar-la

5. - Introducció als indicadors clínics i de farmàcia

Objectiu principal:
Introduir els actuals indicadors de farmàcia i donar a conèixer els actuals
indicadors clínics a la nostra tasca diària i saber analitzar-los i avaluar-los amb el
objectiu de ser crítics.
6.-Nous sistemes d’informació i d’avaluació
Objectiu principal:
Profunditzar les últimes evolucions de gestió del E-CAP i donar a conèixer les
noves eines de gestió més importants: els ACG, les DPO, el Sisapo, la recepta
Electrónica...

7.-Com elaborar un SELF-AUDIT
Objectiu principal:
Ser capaç d’adquirir les bases metodològiques per la realització de un SELFAUDIT. Conèixer les utilitats i la importància d’aquesta metodologia de
autoavaluació.
TOTAL HORES: GESTIÓ I PLANIFICACIÓ 40 H

COMUNICACIÓ
La millora en les habilitats comunicatives pot conduir a una millora en la relació
assistencial i també en una major satisfacció del propi professional sanitari. Així
doncs, sembla necessari iniciar un treball de formació específic en l’àmbit de les
habilitats comunicatives.
 Objectius:

Sensibilitzar als participants sobre la conducta verbal i no verbal que desenvolupem
a l’entrevista clínica.
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Ampliar els recursos tècnics en l’entrevista clínica, amb especial menció en la part
exploratòria de l’entrevista de les trucades "tècniques de recolzament a la
narrativa del pacient", i en la part resolutiva de la trucada "aproximació negociada
al pacient".
Possibilitar als participants una conducta sistematitzada en les situacions més
difícils, sempre respectant el estil propi de cada participant.
Tenir eines per treballar més eficaçment amb grup i poder resoldre AMN menys
cost els conflictes interprofessionals.
 Metodologia:

a. Petita exposició teòrica

Partim d’un fet bàsic: tots tenim una manera de comunicar. Els tallers pretenen
oferir la possibilitat de assajar noves estratègies per comunicar-nos millor amb els
nostres pacients, companys. Però comunicar és més una praxis que un
coneixement, conseqüentment les sessions es recolzen en una tècnica d’
aprenentatge que ens dona la possibilitat de reproduir l’entrevista de cada dia.
Aquesta Técnica es el role-playing, o traduït al nostre metge, "representació de
papers".
b. El role-playing ens donarà la oportunitat de viure les situacions més habituals i

problemàtiques amb les que diàriament ens enfrontem. En algun cas serà
protagonitzat pel responsable de la sessió, en altres el docent interactuarà amb
algun dels participants, o, finalment, aquests últims interactuaran entre ells.
c. La visualització d’entrevistes simulades, i de les pròpies entrevistes en els tallers

de PBI permet poder fixar-nos amb més detall en varis aspectes progressivament
d’un mateix fragment d’entrevista. Proposta de seminaris / tallers:
1) La comunicació en l’entrevista clínica: generalitats i comunicació

no verbal
Objectius:
 Emmarcar la relació assistencial dins del fet comunicatiu.
 Fer-nos conscients de l’ importància de les estereotípies en l’ imatge del

professional i del pacient.
 Analitzar les interferències i sorolls.
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 Conèixer els principals components de la comunicació no verbal: proxèmica,

cinèsica, parallenguatge.

2) ¿Que li passa al pacient? : La part exploratòria de la entrevista

Objectius:





Introduir una sistemàtica de treball que denominem entrevista semi
estructurada. Que el participant sigui capaç d’aplicar-la.
Profunditzar en el recolzament a la narrativa del pacient como estratègia per
obtenir informació rellevant. Que el participant sigui capaç de formular
respostes facilitadores.
Examinar les principals tècniques per obtenir informació concreta que el
participant conegui la successió correcta de les tècniques, així com
l’aplicació adequada i els errors que comporten.

3) La part resolutiva: informant al pacient.

Objectius:





El participant ha de comprendre la utilitat, però també les limitacions, los
missatges informatius sobre la conducta del pacient.
El discent coneixerà i serà capaç de portar a terme algunes de les tècniques
formals i conceptuals que s’han demostrat més eficaces en la memorització i
comprensió de la informació per part del pacient: entrevista semi estructurada
per a la part resolutiva.
Aprendre a emetre els missatges informatius en un clima bidireccional.

4) La part resolutiva: negociant amb el pacient

Objectius:




Entendre el dret que té el pacient a opinar sobre el seu procés assistencial.
Desenvolupar una resposta avaluativa enfront les opinions del pacient.
Ser capaços de desenvolupar tècniques de negociació i persuasió, inclús quan
entenem que les postures del pacient estan poc justificades.
Respectar les decisions del pacient.

Aquests quatre tallers formen un bloc inseparable, bàsic per poder treballar tots els
que siguin convenients per R 1 i R 2.
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5) Entrevista clínica: el pacient agressiu

Objectius:




Comprendre l’origen de la agressivitat pròpia i dels pacients.
Ser capaços de realitzar l’autocontrol emocional front a un estímul agressiu.
Aplicar el contrabalanceu emocional amb els pacients agressius, així com
alguna de les altres tècniques de prevenció i abordatge de les reaccions
egressives front a un estímul agressiu. Per assistir aquest taller convé haver
fet els del bloc bàsic de comunicació.

6) Com donar males noticies

Objectius:
Valorar la conveniència de comunicar les males notícies. Conèixer l’estratègia
general per donar males notícies.
Per assistir aquest taller convé haver fet els del bloc bàsic de comunicació.
7) Relació interprofessional -1: Resolució de conflictes interprofessionals

Objectius:
Referències teòriques sobre comunicació humana. La metacomunicació. Adquirir
habilitats per gestionar els conflictes amb altres professionals.
8) Relació interprofessional -2

Objectius:
Adquirir les habilitats comunicatives que afavoreixen el treball en grup. Profunditzar
en el funcionament de les reunions i la seva estabilització. Aprendre a realitzar el
paper de moderador en una reunió. El taller 7 i 8 formen un tot indivisible, és
necessari assistir a ambdós.

9) Parlar en públic (I)

Objectius:
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Es donen les eines teòriques per aconseguir una comunicació eficaç a l’hora de
parlar en públic: es treballa la por escènica i s’ofereixen estratègies i algunes eines
del programa Power Point per fer millors textos i presentacions.
10) Parlar en públic (II)

Objectiu:
Des de la presentació feta per cada participant es reforça el que ja es fa bé i s’
estimula a utilitzar noves maneres.
El taller 9 i 10 formen un bloc, imprescindible acudir al taller 9 per poder assistir al 10.
11) Taller de recolzament a persones en Dol (I)

Objectiu:
Aprendre a diferenciar un dol normal de un patològic. Conèixer les diverses fases
del dol.
12) Taller de recolzament a persones del Dol (II)

Objectiu:
Aprendre a acompanyar en el procés de dol i resoldre els dols patològics
El taller de dol s’ha repartit en 2 sessions per una qüestió de temps però són un
continuo.

13) y 14) y 15) PBI: Discussió de filmacions (I i II i III)

Objectius:
El mètode utilitzat està basat en el model PBI (Problem based Interviewing Entrevista orientada per problemes) del professor AL Lesser de la Universitat
canadiense de McMaster. Consisteix en treballar amb les video-grabacions del
professional - discent i potenciant les seves pròpies habilitats, orientant-ho a la
adquisició d’altres noves i protegint-lo de la seva autocrítica i crítiques externes.
Posteriorment, les suggerències (crítiques constructives) del monitor junt amb les
aportacions pròpies o del grup respecte a altres habilitats aplicables, es posen en
pràctica mitjançant la tècnica de role-playing que simula la mateixa situació.
HAURÀ QUE CADA PARTICIPANT PORTI UNA FILMACIÓ PROPIA.
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Aquestes tallers haurien d’extingir-se quan s’ hagin en totes les ABS.
16) Psicoteràpia breu (I).
17) Psicoteràpia breu (I).
18) y 19) Autocontrol emocional (I, II)

TOTAL HORES: COMUNICACIÓ 64 H

ATENCIÓ A LA FAMÍLIA
La família juga un paper inqüestionable en els processos de salut / malaltia dels
membres que la composen.
Objectiu: conèixer les característiques i habilitats en l’atenció mèdica global del
pacient en el seu entorn familiar. Conèixer l’estructura familiar i identificar les
crisis de desenvolupament per les que travessa la família al llarg del seu cicle
vital, així com detectar els problemes psicosocials i brindar assessorament.
Conèixer les eines d’avaluació sistemàtica i de la teràpia familiar.
Metodologia dels seminaris: es realitzarien dos sessions de 4 h en la segona
meitat de la Residència. La resta del contingut es troba assimilant en seminaris
específics del àmbit de Comunicació (2 h).
TOTAL HORES: 10H d’Atenció a la Família
TALLERS DE CLÍNICA I HABILITATS, i ALTRES CURSOS
1) Reanimació cardiopulmonar bàsica / Avançada: Incorporat també a la avaluació

contínua del resident: les APC.

2) Tècniques de infiltració osteoarticular a la AP

Objectius:
Conèixer les indicacions del tractament mitjançant infiltracions del aparell locomotor.
Adquisició dels coneixements i habilitats bàsiques per realitzar infiltracions
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3) Taller de Vendatges Funcionals

Objectius:
Conèixer les indicacions de la immobilització del aparell locomotor. Adquisició dels
coneixements i habilitats suficients per realitzar els vendatges funcionals més
freqüents en la pràctica clínica diària.
4) Anàlisis de les proves complementàries

ECG, espirometria, retinografia, TAO, ecografies - AP, ...
Objectius:
Conèixer les indicacions, la utilitat i la interpretació de les proves complementàries en
les patologies del aparell respiratori, cardiovascular, digestiu, ...
5) Problemes de Salut de les Persones Majors

Objectius:
Posar en contacte al resident amb l’eina base de la geriatria: valoració geriàtrica
integral. Posar al abast d’aquestes fonts d’informació apropiades per resoldre els
dubtes geriàtrics que apareixen en la pràctica clínica habitual.
6) Cirurgia Menor en Atenció Primària

Objectius:
Conèixer els procediments assumibles i procediments contraindicats.
Conèixer les implicacions mèdic-legals
Conèixer l’ infraestructura mínima per poder realitzar cirurgia.
Manejar els preparatius de l’ intervenció quirúrgica
Higiene
Anestèsia
Dominar els principis generals del tancament quirúrgic:
Hemostàsia
Reducció de la tensió
Tècniques de sutures
Conèixer i adquirir les habilitats per el maneig quirúrgic de les lesions que es poden
tractar en l’atenció primària.
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7) Consells al Viatger.
8) Taller d’Avaluació osteo-Muscular
9) Taller pràctic de documentació mèdic-legal.
10) Tallers de Ginecologia: Anticoncepció

Malalties Transmissió Sexual
11) Tallers clínics via moodle sobre aspectes clínics rellevants per l’Atenció

Primària: dermatologia, infeccions, pediatria...
TOTAL: CLÍNICA I HABILITATS, I ALTRES CURSOS 40H

TOTAL HORES DEL PROGRAMA MÈDIC APROXIMADES EN 4 ANYS:
MBE 64 H.
INVESTIGACIÓ I APOC 64 H. COMUNICACIÓ 64 H.
BIOÈTICA 32 H.
GESTIÓ I PLANIFICACIÓ 40 H. ATENCIÓ A LA FAMÍLIA 10 H.
TALLERS DE CLÍNICA I HABILITATS, I ALTRES CURSOS 40H.
TOTAL: Mínim de 300 HORES EN QUATRE ANYS.
MÍNIM EXIGIBLE: Mínim de 225 HORES EN QUATRE ANYS
(75%).
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