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1. Denominació oficial de l’especialitat, durada i requisits de titulació 
 
Endocrinología y Nutrició 
Durada: 4 anys. 
Estudis previs: Llicenciat en Medicina i Cirurgia. 
 



2. Característiques de la Unitat Docent:  
 
La Unitat docent d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Universitari de 
Girona Dr Josep Trueta forma part de la Direcció Clínica d’Endocrinologia, 
Diabetis i Nutrició Territorial de Girona i és responsable de l’estudi i 
tractament de les malalties del sistema endocrinològic, les malalties 
metabòliques i les derivades del procés nutricional. El metge endocrinòleg 
ha de tenir els coneixements teòrics i pràctics de les corresponents 
tècniques diagnòstiques i terapèutiques dels pacients i ha de saber 
gestionar els processos propis de les patologies endocrinològiques, que 
solen ser de caire crònic i multidisciplinari, per tal de garantir la continuitat 
assistencial i permetre un control eficient de la patologia endocrinològica de 
la regió sanitària.  
 
El servei d’Endocrinologia i Nutrició està constituit pels següents 
professionals:  
 Cap de Servei:   Dr Wifredo Ricart Engel 
 Cap Clínic:    Dr José Manuel Fernández-Real Lemos 
 Tutora de Residents:  Dra Mercè Fernández-Balsells 
 Metges adjunts grup Diabetis:  
  Dra Elisabet Costa Lima 
  Dr Eduardo Esteve Lafuente 
  Dra Mercè Fernández Balsells 
  Dra Lídia Sojo Vega 
 Metges adjunts grup Nutrició 
  Dra Sílvia Mauri Roca 
  Dr David Pérez Asensio 
  Dra Mariona Lería Gelabert 
 Metges adjunts grup Endocrinologia:  
  Dra Josefina Biarnés  
  Dra Immaculada Recas Planellas 
  Dra Mònica Recasens Sala 
 Coordinadora d’Infermeria d’Hospital de Dia 
  Sra Clotilde Castillejo Navarro 
 Infermeres educadores en diabetis:  
  Sra Lidia Casellas  

Sra Rosa Montenegro Famada 
  Sra Manoli Rodríguez 
  Sra Montserrat Torroella 
  Sra Maria Teresa Torruella 
 Coordinadora de Dietistes 
  Sra Anna Pibernat Tornabell 
 Dietistes:  
  Sra Nuri Pons 
  Sra Neus Salleras 
  Sra Cristina Planella 
 Es disposa de suport administratiu a temps parcial i d’auxiliars 
d’infermeria en torn de matí i tarda assignades a Hospital de Dia 
d’Endocrinologia. 
 
 



Instal.lacions: 
El servei d’Endocrinologia i Nutrició té les seves instal.lacions repartides 
entre:  
 7ª planta A: despatx de cap de servei (1), despatxos d’endocrinòlegs 
(2), despatx de residents (1), sala de sessions (1) 
 9ª planta: despatx Dr Fernández Real, despatx grup de recerca 
 2ª planta A: despatxos de consultes externes (4) 
 1ª planta A: Hospital de dia d’Endocrinologia amb 1 sala de proves 
funcionals i maneig de descompensacions amb 3 llits i 3 sillons???, 4 
despatxos per a activitat ambulatòria, 1 sala d’exploracions, 1 sala de 
retinografia, magatzem. 
 
Organització assistencial i recursos humans:   
L’activitat assistencial del servei d’Endocrinologia i Nutrició es du a terme en 
els següents àmbits en base a una cartera de serveis preestablerta 
(ANNEXE 8.1):  
 
A nivell d’Hospital de referència (Hospital Universitari de Girona) 
 Consultes externes monogràfiques:  
  Diabetis mellitus tipus 1 
  Patologia endocrinològica (càncer diferenciat de tiroides, 
tumors adrenals, malalties hipofítiques, tumors neuroendocrins) 
  Nutrició i obesitat 
 Hospital de Dia d’Endocrinologia 
  Realització de proves funcionals per a l’exploració dels diferents 
eixos hormonals 
  Revisió de complicacions cròniques dels pacients amb DM 
  Valoració integral i multidisciplinària del pacient amb mal 
control de la DM. 
  Unitat de Peu diabètic.  
  Maneig del pacient amb descompensacions agudes de la 
diabetis mellitus (debuts de DM, cetosi, CAD, hipoglucèmies) 
  Instauració de tractament amb infusió contínua subcutània 
d’insulina.  
  Col.locació i interpretació de monitoritzacións contínues de la 
glucèmia 
  Valoració integral del pacient amb obesitat mòrbida 
  Valoració integral del pacient amb problemes nutricionals.  
  Assajos clínics i activitat de recerca assistencial 
 Planta d’Hospitalització: El servei d’Endocrinologia i Nutrició disposa 
de 3 llits d’hospitalització convencional ubicats a la planta 7ªA 
  

Interconsultes hospitalàries 
  
A nivell d’Hospital Comarcal:  
 Consultes externes d’Endocrinologia General 
 Consultoria amb metges d’altres especialitats 
 
A nivell d’ABS: 
 Sessions de consultoria in situ i telemàtiques 
 Sessions de formació continuada (en projecte) 
 



 
Aquests àmbits d’actuació, així com l’activitat que s’hi desenvolupa i 
l’organització i càrregues assistencials es defineixen al Pla Funcional del 
Servei d’Endocrinologia i Nutrició (ANNEXE 8.2) 
 
 



3. Programa formatiu específic:  
a. Mapa de competències dels residents d’Endocrinologia i 

Nutrició:  
 R1 R2 R3 R4 
Conocimientos teóricos de la epidemiología, patogenia, 
fisiopatología, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación 
y prevención 

1 1 1 1 

Exploraciones clínicas     
Exploración neurológica 2 1 1 1 
Fondo de ojo 2 1 1 1 
Valoración antropométrica 2 1 1 1 
Métodos de determinación hormonal 3 3 2 1 
Pruebas diagnósticas complementarias     
PAAF y citología tiroidea  3 3 2 1 
Pruebas funcionales  3 2 2 1 
Estudios de imagen (Rx, Eco, TAC, RNM, gammagrafía) 3 2 2 1 
Actividad clínica     
Realización de historia clínica y exploración física 1 1 1 1 
Informe clínico 1 1 1 1 
Cumplimentación de protocolos 3 2 2 1 
Control y seguimiento de pacientes ambulatorios y 
hospitalizados 

2 2 1 1 

Manual codificado de dietas 2 2 1 1 
Fórmulas de nutrición artificial 2 1 1 1 
Cálculo de necesidades nutricionales 2 1 1 1 
Técnicas de educación sanitaria     
Metodología científica 2 2 2 1 
Elaboración de proyecto de investigación 3 3 2 1 
Confección de comunicación científica 3 3 2 1 
Elaboración de artículo científico 3 3 2 1 
Conocimientos básicos de gestión clínica 3 3 2 1 
Tecnología de la información: Procesador de texto, 
gráficos, bases de datos 

2 2 2 1 

Bioestadística: Bases teóricas y aplicaciones 2 2 2 1 
Idiomas: Inglés 2 2 2 1 
Controles de calidad: Bases y aplicaciones 2 2 2 1 
Biología molecular: Conocimientos y aplicaciones 3 2 2 1 
Aspectos éticos, legislación, deberes y derechos del 
ciudadano 

1 1 1 1 

 
Al llarg de la residència el resident haurà d’adquirir les competències 
recollides al programa de formació de l’especialitat que es recullen a 
l’ANNEXE 8.3 



  
Rotacions del Primer any de residència:  

Introducció a l’Endocrinologia i Nutrició (1 mes) 
 Urgències (1 mes) 
 Medicina Interna: (4 mesos) 
 Neurologia (2 mesos) 
 Cardiologia (2 mesos) 
 Nefrologia (2 mesos) 
Rotacions del Segon any de residència 
 Hospital de Dia i Hospitalització (12 mesos) 
Rotacions del Tercer any de residència 
 Nutrició i obesitat (6 mesos) 
 Rotació externa per Servicio de Nutrición Hospital Universitario 
Gregorio Marañón (2 mesos) 
 Pediatria (2 mesos, compartida, inclou Colònies per a nens amb DM 
organitzades per l’ADC) 
 Esterilitat (2 mesos, compartida) 
Rotacions del Quart any de residència 
 Endocrinologia General (12 mesos) 
  Consultes Externes Monogràfiques 
  Bombes d’insulina i Monitors de Glucèmia 
  Interconsultes hospitalàries 
  Hospital Comarcal i Consultoria ABS 
  PAAF de tiroides 
Els objectius de les diferents rotacions s’especifiquen a continuació.



Rotacions del primer any de residència:  
 
INTRODUCCIÓ A ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ (1 mes) 
 
OBJECTIUS GENERALS: 
 
Acollida del resident: Introducció i presentació del resident al 
servei per tal que conegui tots els components i es familiaritzi amb la seva 
estructura i organització.  
Introducció del resident al funcionament del servei d’Endocrinologia i de la 
resta de l’Hospital. 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
 
Maneig de conceptes bàsics sobre el tractament de les patologies 
endocrinològiques més freqüents, bàsicament maneig de les 
descompensacions agudes de la diabetis, criteris d’insulinització, tipus 
d’insulines i pautes d’insulinització bàsiques. 
Després d’aquesta rotació introductòria pel servei d’endocrinologia els 
residents d’Endocrinologia han d’ésser capaços de: 

Fer l’aproximació diagnòstica a les patologies endocrinològiques més 
freqüents (anamnesi i exploració física, diagnòstic diferencial i interpretació 
de principals paràmetres bioquímics i hormonals).  

Exposar un cas clínic endocrinològic i fer una recerca bibliogràfica 
sobre algun aspecte concret d’aquella patologia 

Familiartizar-se amb el maneig de les següents patologies amb 
supervisió: 
Urgències endocrinològiques: 
Descompensacions agudes de la diabetis mellitus. 
Insuficiència adrenal, coma mixedematós, crisi tirotòxica. Sospita 
diagnòstica i possibilitats de tractament. 
Diabetis mellitus 
Criteris diagnòstics i classificació de la diabetis. 
Maneig dels pacients amb diabetis durant l’ingrés hospitalari. 
Fàrmacs antidiabètics orals. 

Insulinització. Pautes insulíniques bàsiques. 
Estudi de les complicacions cròniques del pacient amb diabetes 
Identificació i tractament dels principals factors de risc cardiovascular 
Conceptes sobre dieta equilibrada i educació diabetològica 

Tiroides 
Actitud davant el pacient amb hipotiroïdisme. Tractament i 

seguiment. 
Actitud davant del pacient amb hipertiroïdisme. 
Actitud davant el pacient amb patologia nodular tiroïdal. Nòdul únic, 

goll multinodular, incidentaloma tiroïdal. 
 
   

 
 
 
 
 



URGÈNCIES (1 mes) 
 
OBJECTIUS GENERALS: 
Acollida del resident: Familiarització del resident amb els professionals del 
servei d’Urgències.  
Introducció del resident al funcionament del servei d’Urgències i de la resta 
de l’Hospital.  
   
OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
Familiarització amb les eines informàtiques des del punt de vista dels 
pacients que consulten a urgències.  
Preparació per a la realització de guàrdies de portes.  
 



MEDICINA INTERNA: (4 mesos)  
 
OBJECTIUS GENERALS: 

 
Saber fer l’aproximació diagnòstica a les patologies mèdiques més freqüents 
(anamnesi i exploració física, diagnòstic diferencial i interpretació de les 
principals exploracions complementàries) 

 
Saber exposar un cas clínic i aprendre a fer una recerca bibliogràfica sobre 
algun aspecte concret 
 
Conèixer el maneig terapèutic de les principals patologies mèdiques amb 
supervisió 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
 
Al llarg d’aquest periode el resident haurà de: 
Fer la història clínica (anamnesi i EF) dels pacients ingressats a planta i 
comentar problemes diagnòstics amb l’adjunt responsable de planta. 
Presentar dels casos dels pacients ingressats a planta a les sessions 
clíniques del servei. 
Redactar els preinformes d’alta dels pacients ingressats, que seran 
supervisats per l’adjunt responsable de planta. 
El resident haurà de fer un mínim de 80 històries clíniques completes 
En finalitzar aquesta rotació el resident haurà d’haver realitzat al menys una 
presentació d’un cas clínic amb la corresponent recerca bibliogràfica sobre 
algun aspecte concret del cas. 
 
 
Pel que fa la formació teòrica al llarg d’aquest periode es considerarà 
obligatòria l’assistència a: 

o les sessions clíniques del servei de Medicina Interna  
o les sessions bibliogràfiques del servei de Medicina 

Interna  
 
 

  



NEUROLOGIA (2 mesos)  
 
OBJECTIUS GENERALS:  
Introduir el resident d’endocrinologia en el maneig general del pacient 
neurològic 
 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS:  
Saber fer una història clínica i exploració física dirigida al pacient neurològic. 
Saber realitzar puncions lumbars i fons d’ull. 
Conèixer els síndromes clínics bàsics del pacient neurològic. 
Familiaritzar-se amb el diagnòstic i tractament dels pacients amb ictus 
(trombòlisi, antiagregació, anticoagulació). 
Familiaritzar-se amb el diagnòstic i tractament dels pacients amb 
complicacions neurològiques de malalties endocrinològiques (p.ex. la 
neuropatia diabètica) 
Familiaritzar-se amb el maneig dels ictus en una Unitat d’Ictus (unitat de 
cures semiintensives). 
Conèixer i aplicar les actituds preventives dels factors de risc vascular en 
pacients amb ictus i síndrome metabòlica. 
Conèixer les indicacions dels següents mètodes diagnòstics:  

Punció lumbar 
Neuroimatge (TC, RMN, SPECT) 
Ultrasonografia 
Electrofisiologia (EEG, Electromiograma-Electroneurografia, 
potencials evocats) 

Familiaritzar-se amb els assatjos clínics amb fàrmacs en fase hiperaguda. 
 
 
 
Pel que fa la formació teòrica al llarg d’aquest periode es considerarà 
obligatòria l’assistència a: 

o les sessions clíniques del servei de Neurologia  
o les sessions bibliogràfiques del servei de Neurologia  
 

 
 
  



CARDIOLOGIA (2 mesos)  
 
OBJECTIUS GENERALS: 

 
Fer l’aproximació diagnòstica a les patologies cardíaques més freqüents 
(anamnesi i exploració física, diagnòstic diferencial i interpretació de les 
principals exploracions complementàries) 
Aprendre a llegir un ECG. 
Conèixer el maneig terapèutic de les principals patologies cardíaques amb 
supervisió 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
 
Al llarg d’aquest periode el resident haurà de: 
Fer la història clínica (anamnesi i EF) dels pacients ingressats a planta i 
comentar problemes diagnòstics amb l’adjunt responsable de planta. 
Presentar dels casos dels pacients ingressats a planta a les sessions 
clíniques del servei. 
Redactar els preinformes d’alta dels pacients ingressats, que seran 
supervisats per l’adjunt responsable de planta. 
El resident haurà de fer un mínim de 80 històries clíniques completes  
En finalitzar aquesta rotació el resident haurà d’haver realitzat al menys una 
presentació d’un cas clínic amb la corresponent recerca bibliogràfica sobre 
algun aspecte concret del cas. 
 

 
Pel que fa la formació teòrica al llarg d’aquest periode es considerarà 
obligatòria l’assistència a: 

o les sessions clíniques del servei de Cardiologia  
o les sessions bibliogràfiques del servei de Cardiologia  
 

 



NEFROLOGIA (2 mesos)  
 
OBJECTIUS GENERALS: 

 
Saber fer la valoració inicial del pacient nefrològic (anamnesi i exploració 
física, principals trastorns hidroelectrolítics, criteris de diàlisi)  
Conèixier l’estudi i maneig del pacient amb insuficiència renal, síndrome 
nefròtica 
Saber fer l’estudi del pacient amb hipertensió arterial i maneig de fàrmacs 
antihipertensius 
Saber llegir un MAPA 
Saber orientar el pacient amb diselectrolitèmies 
 
 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS:  

 
Al llarg d’aquest periode el resident haurà de: 
Fer la història clínica (anamnesi i EF) dels pacients ingressats i comentar 
problemes diagnòstics amb l’adjunt responsable de planta. 
Redactar els preinformes d’alta dels pacients ingressats, que seran 
supervisats per l’adjunt responsable de planta. 
El resident haurà de fer un mínim de 40 històries clíniques completes 
En finalitzar aquesta rotació el resident haurà d’haver realitzat al menys una 
presentació d’un cas clínic amb la corresponent recerca bibliogràfica sobre 
algun aspecte concret del cas. 
 

 
Pel que fa la formació teòrica al llarg d’aquest periode es considerarà 
obligatòria l’assistència a: 

o les sessions clíniques del servei de Nefrologia  
o les sessions bibliogràfiques del servei de Nefrologia  
 



  
Rotacions del Segon any de residència:  
 
HOSPITALITZACIÓ I HOSPITAL DE DIA D’ENDOCRINOLOGIA (12 
mesos) 
OBJECTIUS GENERALS DE LA ROTACIÓ: 
Valoració i maneig del pacient amb diabetis.   

Tipificació de la diabetis. Tractament inicial.  Seguiment.  
Valoració del pacient endocrinològic. 

Proves funcionals. Realització i interpretació. 
Proves per imatge. Interpretació. 

Maneig de pacient endocrinològic agut/ingressat. 
  

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
Al llarg d’aquest periode el resident haurà de: 

Controlar els pacients ingressats a planta amb supervisió de 
l’adjunt responsable: 

Fer la història clínica (anamnesi i EF) dels pacients 
ingressats i comentar problemes diagnòstics amb l’adjunt 
responsable. 
Fer el seguiment dels tractaments dels pacients ingressats 
amb supervisió per part de l’adjunt responsable.  
Comentar els casos de planta a sessió clínica els divendres. 
Redactar els informes d’alta dels pacients ingressats, que 
seran supervisats per l’adjunt responsable. 

Participar activament a les diferents tasques d’Hospital de Dia amb 
supervisió:  

Fer la valoració dels pacients que es consultin des 
d’Urgències juntament amb l’adjunt responsable d’Hospital 
de Dia. 
Fer l’anamnesi i les exploracions de complicacions cròniques 
d’almenys un pacient diari. 
Participar a les cures de peu diabètic. 
Atendre els pacients amb TSCII/optimització del control 
metabòlic els dimecres. 
Col.laborar en la realització de l’estudi de la disautonomia. 
Caldrà acreditar la realització d’un mínim de 30 estudis de 
disautonomia 
Col.laborar en la realització de les puncions de tiroides. 
Caldrà acreditar la realització d’un mínim de 30 puncions.  

 
 



Rotacions del 3er any de residència:  
 
ENDOCRINOLOGIA PEDIÀTRICA (3 mesos compartits amb 
esterilitat) 
  
 

ORGANITZACIÓ DE LA ROTACIÓ: 
 
La rotació per Endocrinologia Pediàtrica es realitzarà a nivell de 

Consultes Externes de Pediatria. 
La participació a les colònies d’estiu per a nens diabètics es 

considerarà part d’aquesta rotació.  
  

OBJECTIUS GENERALS: 
 

Valoració de la maduració sexual i del desenvolupament 
pondoestatural (anamnesi i exploració física, principals 
trastorns, exploracions complementàries i interpretació)  
Valoració i seguiment del nen amb diabetis mellitus. 
Valoració i seguiment del nen amb obesitat. 
 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
 
Al llarg d’aquest periode el resident haurà de: 
Fer la història clínica (anamnesi i EF) de les primeres visites i 
comentar problemes diagnòstics amb l’adjunt responsable. 
El resident haurà de fer un mínim de 30 històries clíniques 
Pel que fa la formació teòrica al llarg d’aquest periode es considerarà 
obligatòria l’assistència a: 

o les sessions clíniques del servei de Pediatria  
o les sessions bibliogràfiques del servei de Pediatria  
 

Al llarg de tota la residència serà obligatòria l’assistència a: 
o les sessions generals de l’hospital (divendres alterns 

de 13.00 a 14.00h segons calendari anual)  
o les sessions del programa general de formació de 

residents de l’hospital (calendari al llibre del resident) 
o les sessions de formació continuada del servei 

(divendres de 15.15 a 17.00h segons calendari) 
  

En finalitzar aquesta rotació el resident haurà d’haver realitzat al menys una 
presentació d’un cas clínic amb la corresponent recerca bibliogràfica sobre 
algun aspecte concret del cas. 
 



CONSULTA D’ESTERILITAT (3 mesos compartits amb Endocrinologia 
Pediàtrica) 
 

La rotació per la Consulta d’Esterilitat es realitzarà a nivell de 
Consultes Externes de Ginecologia. 

   
OBJECTIUS GENERALS: 
 

Valoració de la parella estèril/infèrtil (anamnesi i exploració 
física, principals trastorns, exploracions complementàries i 
interpretació)  
Indicacions diferents tractaments per a esterilitat/infertilitat. 
 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
 
Al llarg d’aquest periode el resident haurà de: 
Fer la història clínica (anamnesi i EF) de les primeres visites i 
comentar problemes diagnòstics amb l’adjunt responsable. 
El resident haurà de fer un mínim de 30 històries clíniques 

 
En finalitzar aquesta rotació el resident haurà d’haver realitzat al menys una 
presentació d’un cas clínic amb la corresponent recerca bibliogràfica sobre 
algun aspecte concret del cas. 
 
CIRURGIA ENDOCRINA 
 
La rotació per Cirurgia endocrina és una rotació per objectius que es 
desenvolupa al llarg de tota la residència especialment al periode de R2 i 
R3.  

 
OBJECTIUS GENERALS: 

 
Formar part de l’equip quirúrgic en cirurgies endocrines.  
Conèixer els principals problemes tant de l’acte quirúrgic com del seguiment 
postoperatori immediat dels pacients sotmesos a cirurgies endocrines.  

 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 
Al llarg de tota la residència el resident haurà de participar en les següents 
cirurgies i seguiment postoperatori fins a l’alta hospitalària:  
Tiroïdectomies (x2) 
Paratiroidectomies (x2) 
Cirurgies bariàtriques (x2) 
Suprarrenalectomies (x2) 

 
 



NUTRICIÓ I OBESITAT (6 mesos) 
 

ORGANITZACIÓ DE LA ROTACIÓ: 
 

La rotació per la Unitat de Nutrició i Obesitat es realitzarà a nivell de 
Consultes Externes i Nutrició amb l’adjunt responsable i les dietistes 
responsables del control d’aquests pacients 

  
OBJECTIUS GENERALS: 

 
Nutrició: 
Valoració estat nutricional. 
Exploració física. 
Mesures de suport nutricional. 
Obesitat:  
Valoració del pacient amb obesitat mòrbida. 
Enquesta alimentària. 
Tractament. 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 
Al llarg d’aquest periode el resident haurà de: 

Assistir a les consultes externes de nutrició i/o obesitat amb l’adjunt 
responsable. Progressivament haurà de ser el resident qui faci les 
primeres visites i comenti els problemes amb l’adjunt responsable.  
Fer les interconsultes de nutrició amb l’adjunt responsable. 
Inicialment com a acompanyant i posteriorment amb la supervisió de 
l’adjunt.  
Assistir als comités de nutrició i de cirurgia de l’obesitat. 
Assistir a un cicle d’educació grupal dels pacients de cirurgia de 
l’obesitat. 
 

En finalitzar aquesta rotació el resident haurà d’haver realitzat al menys una 
presentació d’un cas clínic amb la corresponent recerca bibliogràfica sobre 
algun aspecte concret del cas. 
 



 
ROTACIÓ EXTERNA PER EL SERVICIO DE NUTRICIÓN DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN (2 mesos) 
 
OBJECTIUS GENERALS 
Familiartzar-se amb el maneig de pacients que requereixen de nutrició 
parenteral total.  
Conèixer el funcionament intern d’un servei de Nutrició d’alta complexitat  
Conèixer el funcionament d’un gran hospital d’una altra comunitat 
autònoma.  
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS.  

Presenciar la elaboración de dietas orales y control de la cinta de 
emplatado. 

Realizar la valoración del estado nutricional (n 25). 

Realizar el proceso de prescripción de la nutrición enteral y parenteral en 
pacientes hospitalizados (n 25) 

Conocer la elaboración de nutriciones enterales. 

Asistir a Endoscopias del Servicio de Digestivo a una implantación de PEG. 

Asistir a consulta externa para pacientes con soporte nutricional 
ambulatorio (NPT y NE), 

• síndrome de intestino corto y otras cirugías digestiva, cirugía 
bariátrica, anorexia 

• nerviosa, HIV, enfermos en tratamiento con radioterapia y 
quimioterapia (UTMO), 

• celiaquía, EII, síndrome metabólico y obesidad especialmente 
asociado a otras 

• patologías (U. Sangrantes, U. Transplante hepático), alergia 
alimentaria etc 

Aprender a controlar la nutrición artificial domiciliaria del área 1 ( NE y 
NPT). 

Participar en dos sesiones clínicas de la Unidad como ponente. 

Participar en dos trabajos de investigación de la Unidad.  

 
 



Rotacions del Quart any de residència:  

ENDOCRINOLOGIA CLÍNICA (12 mesos) 
 

ORGANITZACIÓ DE LA ROTACIÓ: 
Aquesta rotació es durà a terme a consultes externes monogràfiques, 
hospital de dia i a l’Hospital de Santa Caterina i a les ABS de Girona ciutat.. 

   
OBJECTIUS GENERALS: 
Adquirir maneig sobre pacients endocrinològics a nivell de consultes 
externes de forma autònoma però tutelada. 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
Maneig del pacient endocrinològic a nivell de consultes externes. El resident 
tindrà les seves pròpies consultes:  
Primeres visites 
Orientacions diagnòstiques 
Tractament, seguiment i derivacions 
Protocols especials: 
Consultes de gestació 
Consultes d’optimització de diabetis 
TSCII 
Monitorització contínua de glucèmia.  
Educació sanitària:  
Participació a classes grupals de DM1/DM2/obesitat 
Acompanyar els adjunts als seus desplaçaments a l’area. 
 
Interconsultes de planta. S’assignarà al resident una planta per tal que 
realitzi les interconsultes que se’n derivin 

 
Maneig del pacient d’Hospital de Dia. El resident tindrà el seu propi dia 
d’assistència a hospital de dia i serà responsable de: 

Proves funcionals. Realització i interpretació. 
Maneig de pacient endocrinològic agut/ingressat. 
Orientació diagnòstica del pacient remès des d’AP 

 
  

 
 



Guàrdies dels residents d’Endocrinologia i Nutrició 
 
a) GUÀRDIES DEL RESIDENT DE PRIMER ANY:  
 
El Resident d’Endocrinologia i Nutrició de primer any farà les seves guàrdies 
a nivell del servei d’Urgències de l’Hospital Universitari de Girona sota la 
tutorització dels metges adjunts del servei.  
Es faran un total de 4 guàrdies al mes.  
Las guardias de 24 horas se acompañarán de un periodo de libranza para 
las actividades asistenciales según la normativa vigente. Se ofrecerá la 
posibilidad al residente de aprovechar ese tiempo para la realización de 
actividades no asistenciales orientadas a la formación teórica y la 
investigación.  
 
OBJECTIUS GENERALS: 

 
Estudi i maneig de les principals causes de consulta a Urgències (anamnesi i 
exploració física, interpretació de les principals exploracions 
complementàries)  
Indicació d’exploracions complementàries especials al pacient d’urgències 
Realització d’exploracions invasives (toracocentesi, paracentesi, punció 
lumbar, artrocentesi). Indicacions i contraindicacions. Realització d’un 
mínim de 20 d’aquestes exploracions en un any. 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 
Al llarg d’aquest periode el resident haurà de: 
Fer la història clínica (anamnesi i EF) dels pacients ingressats i comentar 
problemes diagnòstics amb l’adjunt responsable d’urgències. 
Redactar els preinformes d’alta dels pacients, que seran supervisats per 
l’adjunt responsable. 
El resident haurà de fer un mínim de 8 històries clíniques completes com a 
promig per guàrdia 

 
Es considerarà obligatòria l’assistència a les sessions formatives 
organitzades pel servei d’Urgències. 
 
b) GUÀRDIES DEL RESIDENT DE SEGON-TERCER I QUART ANY:  
 
Los residentes de Endocrinología y Nutrición de 2-4º año realizarán 1 
guardia mensual en el servicio de Urgencias y 3 guardias de planta de 
Medicina Interna.  
Las guardias de 24 horas se acompañarán de un periodo de libranza para 
las actividades asistenciales según la normativa vigente. Se ofrecerá la 
posibilidad al residente de aprovechar ese tiempo para la realización de 
actividades no asistenciales orientadas a la formación teórica y la 
investigación.  
 



OBJECTIUS GENERALS 
 

Estudi i maneig de les principals causes mèdiques d’ingrés hospitalari 
(anamnesi i exploració física, interpretació de les principals exploracions 
complementàries)  

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 
Fer la història clínica (anamnesi i EF) dels pacients que han d’ingressar i 
comentar problemes diagnòstics amb l’adjunt responsable d’urgències. 
Redactar les notes d’ingrés dels pacients. 
Participar en la presa de decisions sobre el tractament del pacient i el 
seguiment. 
El resident haurà de fer un mínim de 8 notes d’ingrés completes de promig 
per guàrdia. 



4. ACTIVITAT DOCENT 
 
a) FORMACIÓ TRANSVERSAL 
 
Per tal de garantir uns coneixements bàsics sobre qüestions d’obligat 
coneixement per part de tots els professionals de la medicina, la Comissió 
de Docència de l’Hospital Universitari ha dissenyat un programa docent 
transversal anomenat Programa Comú Complementari específic per a cada 
any de rotació que es facilitarà anualment als residents juntament amb 
l’itinerari formatiu anual.  En aquest programa s’inclouen aspectes de 
formació pràctica per tal de garantir un correcte maneig de les eines 
informàtiques, formació assistencial bàsica com els cursos de reanimació 
cardiopulmonar, lectura d’ECG o urgències i altres aspectes pels quals els 
futurs endocrinòlegs han d’estar preparats com ara: 

Formació en bioètica, ètica assistencial y deontologia professional. 
Recerca bibliogràfica 
Lectura crítica d’articles científics 
Metodologia de la recerca  
Gestió Clínica i coordinació de nivells assistencials.  
Organització i legislació sanitària.  
Eines de comunicació metge/pacient i interprofessional 
 

L’assistència per part dels residents a les activitats del Programa Comú 
Complementari és absolutament obligatòria. 
 
 
b) FORMACIÓ TEÒRICA ESPECÏFICA DEL SERVEI (R1 a R4): 
 
Pel que fa la formació teòrica al llarg d’aquest període es considerarà 
obligatòria l’assistència a: 
Les sessions clíniques del servei d’Endocrinologia 

El resident presentarà setmanalment els pacients que hi hagi 
ingressats a planta 
Les sessions bibliogràfiques del servei d’Endocrinologia 

El resident s’inclourà a la rotació de comentari d’articles 
les sessions de formació continuada del servei d’Endocrinologia (divendres 
de 14.00h a 15.00h). Es facilitarà calendari amb la programació anual de 
lse sessions bibliogràfiques del servei.  

El resident participarà a aquestes sessions amb presentació 
bimensual de cas clínic amb revisió bibliogràfica oportuna 
Les sessions de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Barcelona (segons 
calendari) 
Participació a cursos per a residents organitzats per la Sociedad Española de 
Endocrinologia i Nutricióm i/o la Sociedad Española de Diabetes  

Al llarg de la residència participarà en un curs d’endocrinologia, un 
curs de nutrició y un curs de diabetis. 
 Sessions d’ABPs. Serà obligatòria l’assistència de tots els residents 
del servei. Es facilitarà calendari anual amb la programació de sessions 
d’ABP 
L’assistència a altres cursos i/o reunions científiques es discutirà amb els 
responsables de la docència (tutor i cap de servei en base al programa 
teòric de cada curs concret) 



 
5. ACTIVITAT DE RECERCA 
 
Des del Servei d’Endocrinologia i Nutrició es promou la implicació activa dels 
residents en les diferents línies de recerca del servei.  
L’objectiu és la familiarització del resident amb el mètode científic tot 
participant en el desenvolupament de projectes de recerca adaptats a les 
característiques del resident.  
 
A fi i efecte de garantir la implicació dels residents en projectes de recerca, 
s’assignarà el resident a un grup establert per tal que hi desenvolupi 
tasques concretes que seràn avaluades per part del tutor, el cap de servei i 
el responsable de recerca juntament amb l’investigador principal del grup 
assignat al resident.  
 
L’objectiu és disposar de material per a fer presentacions a congressos amb 
una graduació en funció de l’any de residència, poder fer publicacions 
científiques al llarg de la residència i poder tenir la base per a la realització 
d’una tesi doctoral.  
 
Si s’és ponent d’alguna comunicació a un congrés, aleshores estarà 
justificada la seva assistència al congrés, en cas contrari dependrà de la 
disponibilitat del servei. 
 
Els residents hauran de fer un procés de presentacions de responsabilitat 
creixent:  
 
R1-R4:  Reunions Locals/Provincials: Jornada ACMG/Sessions 

ACMCatalunya i Balears 
R3-R4:  Reunions Autonòmiques: Congressos SCEN i ACD 
R4:   Reunions Estatals: Congressos SED, SEEN, SENPE, SEEDO, 

Eventualment reunions internacionals 
 
 
 
 



6. AVALUACIÓ 
  

L’avaluació de cada rotació es durà a terme de forma individual al final de la 
rotació.  

En el cas de les rotacions externes al servei l’avaluació es farà en base a la 
puntuació aportada pel tutor de l’especialitat corresponent. 
En el cas de les rotacions pel servei d’Endocrinologia l’avaluació es farà en 
base a: 
Llibre del resident (ANNEXE 8.4) 
Valoració contínua d’objectius concrets assolits (tant numèrics com de 
qualitat que s’establiran de forma individualitzada). Metodologia: Self audit 
Es tindran en compte: 
Objectius assistencials 
Objectius programa formació teòrica 
Objectius científics 
En iniciar cada rotació s’establiran els objectius d’aquella rotació en una 
sessió de tutoria.  
A meitat de cada rotació i aprofitant una sessió de tutoria es realitzarà una 
avaluació informal dels progressos del resident. 
En finalitzar la rotació es farà l’avaluació definitiva dels objectius establerts 
en sessió de tutoria amb presència del cap de servei. 
 
 
 

7. TUTORIA: 

Les reunions formals amb el tutor de l’especialitat tindran un caire periòdic 
mensual i tindran lloc en un horari pactat.  Es facilitarà als residents un 
calendari de sessions de tutoria de forma anual.  

Fora d’aquestes reunions formals on s’establiran els objectius de les 
rotacions i s’anirà fent el seguiment dels avenços del resident el resident 
podrà tenir accés més informal al tutor qualsevol dia de la setmana en sortir 
de la sessió clínica.  
 
En absència del tutor, el resident s’adreçarà al cap de servei per a 
comentar qualsevol mena de problemàtica que sorgeixi.  
 
 
 
 
 
 



8. ANNEXES 
 



8.3 COMPETENCIAS ASISTENCIALES DE LA ESPECIALIDAD 
 
2.1 Alteraciones hipotálamo-hipofisarias y pineales: 
a) Alteraciones morfológicas: Tumores hipofisarios; tumores hipotalámicos; 
tumores pineales; tumores periselares; silla turca vacía. 
b) Alteraciones funcionales: 
Hiperfunción: Hiperprolactinemias. Galactorrea; acromegalia; enfermedad 
de Cushing; secreción inadecuada de ADH; otras 
Hipofunción: Panhipopituitarismo; déficit aislado de cualquier hormona 
hipofisaria; diabetes insípida 
c) Otras: Enfermedades inflamatorias, granulomatosas, metastásicas o 
vasculares. 
2.2 Alteraciones del crecimiento y desarrollo: 
Deficiencia de GH. 
Resistencia a la GH. 
Defectos genéticos del eje somatotropo. 
Retraso constitucional del crecimiento. 
Talla alta. 
Otras. 
2.3 Enfermedades tiroideas: 
a) Alteraciones orgánicas: 
Bocio multinodular y uninodular. 
Cáncer tiroideo. 
Atireosis. 
Ectopia. 
b) Alteraciones funcionales: 
Hipertiroidismos: Enfermedad de Graves-Basedow; bocio multinodular 
hiperfuncionante; nódulo autónomo hiperfuncionante; otros. 
Hipotiroidismos primario y secundario. 
c) Alteraciones inflamatorias: Tiroiditis. 
d) Trastornos por déficit o exceso de yodo. 
e) Miscelánea: 
Oftalmopatía tiroidea. 
Síndrome del «enfermo eutiroideo». 
Resistencia a hormonas tiroideas. 
2.4 Enfermedades de las glándulas suprarrenales: 
a) Alteraciones morfológicas: 
Tumores suprarrenales. 
Hiperplasia e hipoplasia suprarrenal. 
b) Alteraciones funcionales: 
Hiperfunción: Síndrome de Cushing; hiperaldosteronismos; 
feocromocitomas y paragangliomas; síndromes virilizantes. Hiperplasia 
suprarrenal congénita. 
Hipofunción: Enfermedad de Addison; hipoaldosteronismo; hiperplasia 
suprarrenal congénita (deficiencias enzimaticas); otros (resistencia a 
hormonas esteroideas). 
2.5 Hipertensión de origen endocrinológico. 
2.6 Alteraciones gonadales: 
Trastornos de la diferenciación sexual: Disgenesia gonadal y sus variantes; 
disgenesia del túbulo seminífero y sus variantes; hermafroditismo 
verdadero; pseudohermafroditismo masculino y femenino. 



Alteraciones de la pubertad: Pubertad precoz; pubertad retrasada; telarquia 
y adrenarquia precoces. 
Criptorquidia. 
Tumores testiculares. 
Ginecomastia. 
Disfunción eréctil. 
Hipogonadismos masculino y femenino. 
Síndrome de Klinefelter y otras alteraciones cromosómicas. 
Trastornos menstruales de origen endocrinológico. 
Amenorreas primarias y secundarias. 
Fallo ovárico prematuro. 
Poliquistosis ovárica. 
Hirsutismo. 
Virilización. 
Infertilidad. 
Menopausia. Climaterio masculino y femenino. 
Transexualismo. 
Contracepción. 
2.7 Alteraciones de las glándulas paratiroideas, el metabolismo fosfocálcico 
y del magnesio: 
Hiperparatiroidismos. 
Hipercalcemias paraneoplásicas. 
Otras hipercalcemias. 
Hipoparatiroidismos. 
Pseudohipoparatiroidismos. 
Otras hipocalcemias. 
Déficit y resistencia a vitamina D. Raquitismo y osteomalacia. 
Hiper e hipofosfatemias. 
Hiper e hipomagnesemias. 
Osteoporosis. 
Displasias esqueléticas. 
Litiasis renales. 
2.8 Tumores gastrointestinales y pancreáticos productores de hormonas: 
Gastrinoma. 
Insulinoma. 
Glucagonoma. 
Síndrome carcinoide. 
Otros tumores (vipomas, somatostatinoma, etc.). 
2.9 Secreción hormonal ectópica. 
2.10 Neoplasia endocrina múltiple y alteraciones del sistema endocrino 
difuso: 
MEN 1 y 2. 
Complejo de Carney. 
S. de MacCune-Albright. 
S. de Von Hippel Lindau. 
Neurofibromatosis. 
S. de Cowden. 
2.11 Síndromes poliglandulares autoinmunes. 
2.12 Diabetes mellitus y alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. 
Diabetes mellitus tipo 1. 
Diabetes mellitus tipo 2. 
Diabetes gestacional. 



Otras (diabetes mellitus secundaria, MODY, etc.). 
Intolerancia a los hidratos de carbono. 
Complicaciones agudas de la diabetes mellitus. 
Complicaciones crónicas de la diabetes mellitas: Retinopatía, neuropatía, 
neuropatía diabéticas y complicaciones macrovasculares. 
Coordinación de la educación diabetológica. 
Organización de la atención diabetológica. 
2.13 Hipoglucemias. 
2.14 Desnutrición: 
Desnutrición calórica en relación con patologías que condicionan 
insuficiente aporte o aprovechamiento de los nutrientes de forma crónica, o 
aumento del gasto energético. 
Desnutrición proteica en relación con patologías agudas que condicionan 
aumento de necesidades o de pérdidas en pacientes con un estado 
nutricional previo adecuado y estable. 
Desnutrición mixta (calórica-proteica) en relación con enfermedad crónica 
que condiciona desnutrición calórica sobre la que se asienta un cuadro de 
aumento de necesidades y/o pérdidas de forma aguda. 
Estados carenciales relacionados con la deficiente ingesta general o 
selectiva, o por aumento de pérdidas selectivas. 
2.15 Trastornos de la conducta alimentaria: 
Anorexia nerviosa. 
Bulimia. 
Trastornos inespecíficos de la conducta alimentaria. 
2.16 Obesidad. 
Sobrepeso. 
Obesidad. 
Obesidad mórbida. 
Obesidad extrema. 
Complicaciones de la obesidad. 
2.17 Trastornos del metabolismo lipídico. 
Hiperlipemias primarias y secundarias. 
Hipolipemias. 
Otros trastornos del metabolismo lipídico. 
2.18 Errores congénitos del metabolismo: 
Glucogenosis, galactosemia, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, 
fenilcetonuria, etc. 
2.19 Alteraciones hidroelectrolíticas: 
Hipo e hipernatremia. 
Hipo e hiperpotasemia. 
2.20 Patología endocrinológica específica de los diferentes ciclos vitales: 
Infancia. 
Adolescencia. 
Gestación. 
Senectud. 
2.21 Prevención en Endocrinología y Nutrición: 
Identificación de factores de riesgo. 
Cribaje. 
Estrategias de intervención preventiva. 
2.22 Metodología diagnóstica de la especialidad: 
Estudios genéticos. 
Biología molecular. 



Determinaciones hormonales. 
Tests de función endocrinológica. 
Técnicas de imagen. 
Obtención de muestras citológica. 
2.23 Técnicas de gestión de la especialidad: 
Organización sanitaria. 
Acuerdos de gestión clínica. 
Sistemas de información. 
Sistemas de control de calidad. 
Optimización de recursos. 
Análisis y evaluación de resultados. 
2.24 Aspectos éticos y legales de la práctica clínica en Endocrinología y 
Nutrición



 


