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R1 - Primer any de residència (Planta d’Hospitalització, Urgències, Atenció
Primària)

ROTACIÓ PLANTA D’HOSPITALITZACIÓ
1. Realitzar una correcta història clínica i exploració física i establir un
diagnòstic diferencial.
2. Interpretar correctament les dades antropomètriques en les gràfiques de
creixement.
3. Aprendre a establir un ordre de prioritats en l’activitat de la planta.
4. Aprendre a integrar‐se en un equip multidisciplinari creant sinergies.
5. Aprendre a resumir correctament els problemes del pacient establint un
ordre d’accions.
6. Interpretar correctament la clínica d’un lactant identificant situacions
potencialment greus.
7. Aprendre els principals circuits implicats pel diagnòstic i tractament d’un
pacient hospitalitzat.
8. Aprendre el maneig dels principals protocols de la planta d’hospitalització.
9. Interpretar les principals proves complementàries en base a un diagnòstic
diferencial.
10. Establir un ordre de realització de proves complementàries.

ROTACIÓ URGÈNCIES
1. Crear un clima empàtic amb els pares i el nen que acudeix a urgències.
2. Integrar en el maneig el Triangle d’avaluació pediàtric.
3. Integrar el maneig d’una bona anamnesi i exploració física en el pacient
agut.
4. Identificació del motiu de consulta i establir un adequat diagnòstic
diferencial.
5. Avaluar possibles exploracions
interpretar‐ne els resultats.

complementàries

necessàries

i

6. Assumir una certa independència en la visita i presa de decisions
supervisades.
7. Aprendre tècniques: puncions venoses, lumbars, sutures, sedo analgèsia,
cos estrany...
8. Dominar els principals protocols del servei d’urgències.

9. Fer i informar correctament un informe d’alta d’urgències.
10. Complimentar correctament un ingrés a hospitalització (informe,
tractament i controls).

ROTACIÓ NEONATOLOGIA – CURES DEL RECENT NASCUT SA
1. Aprendre la exploració del recent nascut determinat anormalitats que
requereixen estudi.
2. Conèixer
les
principals
patologies
(infeccioses, anatòmiques, traumàtiques).

pre

i

perinatals

3. Conèixer i aplicar correctament els protocols propis de Cures del Recent
Nascut Sa.
4. Conèixer els criteris d’ingrés a la Unitat Neonatal.
5. Maneig correcte de la lactància materna.
6. Aprendre els fonaments de procediments bàsics a Cures del Recent
Nascut Sa (glucèmies, saturació, bilirubina).
7. Conèixer i aplicar les cures del recent nascut.
8. Realitzar correctament els informes d’alta de Cures del Recent Nascut Sa.
9. Informar correctament a les famílies a l’hora de l’ingrés i alta de Maternitat.
10. Atenció bàsica del recent nascut a Sala de Parts. Preparació del material,
Apgar, reanimació superficial.

R2 - Segon any de residència
d’Hospitalització, Atenció Primària)

(Nursery, Nounats, Especialitats, Planta

ROTACIÓ NEONATOLOGIA – CURES INTERMÈDIES
1. Atenció, estabilització i reanimació bàsica de l'acabat de néixer a Sala de
Parts.
2. Exploració del nadó malalt i elaboració d'història clínica i informes en
Neonatologia.
3. Introducció a les principals patologies i protocols de la Unitat Neonatal.
4. Interpretació de monitorització i exàmens complementaris bàsics en
Neonatologia.
5. Integració en l'equip multidisciplinari de la Unitat Neonatal.
6. Coneixement bàsic de les Cures Centrades en el Desenvolupament.

7. Aprenentatge de tècniques bàsiques en Neonatologia (canalització de
vena umbilical, punció lumbar ...).
8. Conceptes bàsics en ventilació mecànica neonatal.
9. Habilitats de comunicació amb la família del nounat malalt.

ROTACIÓ ESPECIALITAT (CCEE ÁREES ESPECIFIQUES PEDIÀTRIQUES)
1. Coneixement de les principals patologies controlades en una determinada
subespecialitat pediàtrica.
2. Anamnesi i exploració relacionades amb aquestes patologies.
3. Interpretació de proves complementàries relacionades amb aquestes
patologies.
4. Tractament i seguiment de les principals patologies controlades en una
determinada subespecialitat pediàtrica.

ROTACIÓ PLANTA D’HOSPITALITZACIÓ
1. Realitzar una correcta història clínica i exploració física i establir un
diagnòstic diferencial.
2. Interpretar correctament les dades antropomètriques en les gràfiques de
creixement.
3. Establir un ordre de prioritats en l’activitat de la planta.
4. Integrar‐se en un equip multidisciplinari creant sinergies.
5. Resumir correctament els problemes del pacient establint un ordre
d’accions.
6. Interpretar correctament la clínica d’un lactant identificant situacions
potencialment greus
7. Utilitzar eficaçment els principals circuits implicats pel diagnòstic i
tractament d’un pacient hospitalitzat.
8. Aplicar correctament els principals protocols de la planta d’hospitalització.
9. Interpretar les principals proves complementàries en base a un diagnòstic
diferencial.
10. Establir un ordre de realització de proves complementàries.

ROTACIÓ ATENCIÓ PRIMÀRIA
1. Conèixer el mitjà assistencial de pediatria primària (recursos, equips,
activitats, funcions...).
2. Conèixer els programes de salut infantil (nen sa, vacunacions, educació
per a la salut, etc).
3. Conèixer el calendari quirúrgic, el calendari vacunal i com actuar en casos
especials.
4. Aprendre el cribratge de patologies de la infància i adolescència.
5. Aprendre a manegar‐se de forma autònoma amb supervisió en una
consulta de primària.
6. Aprendre els principals protocols que utilitza la pediatria primària.
7. Atenció de nens i adolescents amb necessitats especials, recursos,
controls i derivacions.
8. Atenció de la patologia crònica més prevalent a la infància.
9. Aprendre a utilitzar instruments com optotips, podòmetre, tallímetre,
tensiòmetres, etc.
10.
Conèixer les malalties de declaració obligatòria així com les
actuacions que se’n deriven.

R3 - Tercer any de residència (UCI Pediàtrica, Anestesiologia, Especialitats,
Planta d’Hospitalització)

ROTACIÓ UCI PEDIATRICA
1. Maneig integral del pacient crític en Pediatria (insuficiència respiratòria,
xoc, sèpsia, fallada multiorgànica ...).
2. Maneig integral del postoperatori complex en Pediatria (cardiopaties
congènites, neurocirurgia ...).
3. Interpretació de la monitorització i els exàmens complementaris bàsics en
Cures Intensiva Pediàtrica.
4. Aprenentatge de tècniques i procediments de Cures Intensives
Pediàtriques (intubació, vies centrals, drenatges, diàlisi, hemofiltració, PIC
...).
5. Maneig de la ventilació mecànica en el nen, invasiva i no invasiva.
6. Integració en l'equip multidisciplinari de Cures Intensives Pediàtriques.
7. Aproximació als aspectes ètics en Cures Intensives Pediàtriques.

ROTACIÓ ESPECIALITAT (CCEE ÁREES ESPECIFIQUES PEDIÀTRIQUES)
1. Aprofundiment
en
les
principals
patologies
en una determinada subespecialitat pediàtrica.

controlades

2. Participació activa en projectes de recerca i publicacions portades a terme
per àries
3. Anamnesi i exploració relacionades amb aquestes patologies
4. Interpretació de proves complementàries relacionades amb aquestes
patologies.
5. Tractament i seguiment de les principals patologies controlades en una
determinada subespecialitat pediàtrica.

ROTACIÓ PLANTA D’HOSPITALITZACIÓ
1. Aprofundiment
en
les
principals
patologies
en una determinada subespecialitat pediàtrica.

controlades

2. Participació activa en projectes de recerca i publicacions portades a terme
per àries
3. Anamnesi i exploració relacionades amb aquestes patologies
4. Interpretació de proves complementàries relacionades amb aquestes
patologies.
5. Tractament i seguiment de les principals patologies controlades en una
determinada subespecialitat pediàtrica.

ROTACIÓ NEONATOLOGIA – UCI NEONATAL
1. Atenció, estabilització i reanimació avançada de l'acabat de néixer a Sala
de Parts.
2. Exploració del nadó malalt crític i elaboració d'història clínica i informes en
la UCI Neonatal.
3. Introducció a les principals patologies i protocols de la UCI Neonatal.
4. Interpretació de monitorització i exàmens complementaris en la UCI
Neonatal.
5. Integració en l'equip multidisciplinari de la UCI Neonatal.
6. Coneixement avançat de les Cures Centrades en el Desenvolupament.
7. Aprenentatge de tècniques avançades en Neonatologia (canalització de l’
arteria umbilical, puncions toràciques, etc...).

8. Conceptes avançats en ventilació mecànica neonatal.
9. Habilitats de comunicació amb la família del nounat críticament malalt.

R4 - Quart any de residència
Neonatologia, Especialitat)

(Atenció primària, Planta d’Hospitalització,

ROTACIÓ ATENCIÓ PRIMÀRIA
1. Maneig dels principals recursos i activitats dintre de l’assistència primària
de pediatria.
2. Aplicació autònoma dels programes de salut infantil (nen sa, vacunacions,
educació per a la salut, etc).
3. Aplicació del calendari quirúrgic, el calendari vacunal i com actuar en
casos especials.
4. Cribratge autònom de patologies de la infància i adolescència.
5. Maneig de forma autònoma amb mínima supervisió en una consulta de
primària.
6. Aplicar de forma autònoma els principals protocols que utilitza la pediatria
primària.
7. Atenció de nens i adolescents amb necessitats especials amb utilització
eficient de recursos, controls i derivacions.
8. Atenció autònoma de la patologia crònica més prevalent a la infància.
9. Utilització autònoma d’instruments com optotips, podòmetre, tallímetre,
tensiòmetres, etc.
10. Declaració de forma autònoma de les malalties de declaració obligatòria
així com actuar segons el cas

ROTACIÓ PLANTA D’HOSPITALITZACIÓ
1. Ser capaços d’assumir els pacients de la planta establint un correcte pla
diagnòstic.
2. Ser capaços d’assumir els pacients de la planta establint un correcte pla
tractament.
3. Aprendre a prevenir i gestionar conflictes entre els pares i sistema sanitari.
4. Gestionar correctament les proves complementaries.
5. Fer correctament un informe d’alta i supervisar i corregir si cal els realitzats
per R petits.

6. Ser capaços de passar visita sols demanant ajuda si cal.
7. Saber orientar i prioritzar actuacions en pacients complexos demanant les
ajudes que calguin.
8. Dominar la anamnesis i la exploració física per tal d’orientar be els
pacients.
9. Interpretar correctament les principals proves complementàries en context
clínic del pacient.
10. Establir bon clima de treball amb tots els membres de l’equip.

ROTACIÓ NEONATOLOGIA – UCI NEONATAL
1. Atenció, estabilització i reanimació avançada, de forma autònoma, de
l'acabat de néixer a Sala de Parts.
2. Exploració del nadó malalt crític i elaboració d'història clínica i informes en
la UCI Neonatal de forma autònoma.
3. Maneig de les principals patologies i protocols de la UCI Neonatal.
4. Interpretació de monitorització i exàmens complementaris en la UCI
Neonatal de forma autònoma.
5. Coneixement i aplicació de les Cures Centrades en el Desenvolupament
de forma autònoma.
6. Maneig de tècniques avançades en Neonatologia de forma autònoma
(canalització de vena i arteria umbilical, punció lumbar, puncions
toràciques, etc...).
7. Maneig avançat en ventilació mecànica neonatal.
8. Maneig en la comunicació amb la família del nounat críticament malalt.

ROTACIÓ ESPECIALITAT (CCEE ÁREES ESPECIFIQUES PEDIÀTRIQUES)
1. Aprofundiment
en
les
principals
patologies
en una determinada subespecialitat pediàtrica.

controlades

2. Participació activa en projectes de recerca i publicacions portades a terme
per àries
3. Anamnesi i exploració relacionades amb aquestes patologies
4. Interpretació de proves complementàries relacionades amb aquestes
patologies.
5. Tractament i seguiment de les principals patologies controlades en una
determinada subespecialitat pediàtrica.

ROTACIÓ OPCIONAL
La rotació opcional dels R4 tenen una durada de 4 mesos.
El/la tutor/a recomana fer 2 mesos al servei d'Onco-Hematologia o al servei de
UCI Neonatal del Hospital Vall d'Hebron i els altres dos mesos en el propi centre
de residència o en centres nacionals o internacionals de reconegut prestigi a triar
pel resident.

