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1. DEFINICIÓ DE L’ESPECIALITAT
L’especialitat d’Obstetrícia i Ginecologia és de 4 anys de durada i de contingut extens.
Inclou a grans trets:
• Fisiologia de la gestació, el part i puerperi, així com la seva patologia i
tractament.
• Fisiologia, patologia i tractament inherent als òrgans que constitueixen
el tracte genital femení, incloent la mama.
• Els fenòmens fisiològics i patològics de la reproducció humana i el seu
tractament.
• Aspectes preventius, psíquics i socials que necessàriament es
relacionen amb els apartats anteriors.
El programa de residència en la Unitat Docent de Ginecologia i Obstetrícia de
l’Hospital Sant Joan té com a objectiu la formació integral del resident, garantint
l’adquisició de competències i habilitats exigides pel Programa Formatiu Oficial de
l’Especialitat.

2. OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ
L'objectiu primari a cobrir pel programa docent de l'especialitat serà el d'oferir les línies
generals de formació per a l'obtenció d'especialistes que, essent competents en el
coneixement de l'exercici de l'especialitat, resultin útils a la societat on han de
desenvolupar la seva activitat, la qual cosa implica facilitar al resident l’adquisició de
coneixements, habilitats i actituds que el capacitin per realitzar amb eficàcia
l’assistència a la dona durant la gestació, el part i puerperi, per diagnosticar i tractar
els problemes ginecològics de la dona, incloent la mama, per promocionar la salut
reproductiva i diagnosticar i tractar els problemes d’infertilitat.
Són objectius secundaris del programa docent de l’especialitat d’Obstetrícia i
Ginecologia el fet d’obtenir especialistes capaços de ser autocrítics, mantenir una
actitud permanent d’aprenentatge i formació continuada, capaces de desenvolupar
projectes d’investigació i d’assumir amb responsabilitat la gestió adequada dels
recursos que la societat posa en les seves mans.
Són, per tant, objectius generals del programa de docència d'Obstetrícia i Ginecologia
els següents:
 Obtenir especialistes amb visió global de la matèria.
 Capaços d'autocrítica.
 Capaços de realitzar correctament totes aquelles que poden interpretarse com a activitats bàsiques de l'especialitat.
 Amb suficient sentit clínic com per a poder actuar com a metge primari
de la dona quan el cas ho requereixi.
 Amb els suficients coneixements fonamentals per a poder continuar i
completar la seva formació.
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3. ITINERARI FORMATIU
3.1 CRONOGRAMA DE ROTACIONS

ANY

ROTACIÓ
Sala De Parts-Puerperi

R1 Ginecologia General
Obstetrícia Bàsica/Eco
Obstètrica
Alt Risc Obstètric I
Puerperi
Ginecologia General,
R2
Contracepció,
Menopausa,
Histeroscòpia
Diagnòstic Prenatal-Aro
SOL PÈLVIC I
R3 PATOLOGIA CERVICAL

R4

DURACIÓ
(mesos)
5

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

3

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

3

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

6

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

5

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

5

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

4

DISPOSITIU DOCENT

GUÀRDIES R1 A
R4

CIRURGIA
PROGRAMADA,
ATENCIÓ A LES
URGÈNCIES,
ATENCIÓ AL
PART

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Esterilitat

2

Patologia Mamària

6

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona
Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Ginecologia Oncològica
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Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

3.2 COMPETENCIES/OBJECTIUS DE LES ROTACIONS
PRIMER ANY DE RESIDÈNCIA
PUERPERI. PLANTA HOSPITALITZACIÓ
• Realitzar seguiment del puerperi normal.
• Reconèixer els puerperis complicats i saber el seu maneig.
• Realitzar el seguiment post quirúrgic de la cirurgia ginecològica ambulatòria.
SALA DE PARTS
• Diagnosticar l’evolució del treball de part, així com el període d’expulsió i
postpart immediat.
• Utilitzar les tècniques de control del benestar fetal.
• Identificar situacions d’emergència maternal o fetal en la sala de parts.
• Assistir al part vaginal espontani (part eutòcic) amb correcta protecció del
periné. Assistir al deslliurament espontani, la revisió del canal tou del part,
sutura d’episiotomia i/o estrips.
• Conèixer el mecanisme del part instrumentat I cesària.
OBSTETRÍCIA BÀSICA I ECOGRAFIA OBSTÈTRICA
• Adquirir el domini en la realització de la històrica clínica i exploració clínica
general, així com en la presa de decisions diagnòstic-terapèutiques de la
gestació de baix risc.
• Adquirir el domini en els signes d’aparició de les complicacions gestacionals.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Conèixer els protocols de control de la gestació de baix risc, així com ser capaç
d’interpretar els resultats de les diferents proves complementàries.
Conèixer el funcionament dels ecògrafs.
Conèixer les indicacions de l’ecografia obstètrica bàsica i les seves limitacions.
Determinar la viabilitat fetal, biometries.
Ser capaç de diagnosticar gestació precoç, mola hidatiforme, biometries CRL,
viabilitat, corionicitat.
Valorar líquid amniòtic i placenta.
Realitzar biometries fetals, tècniques Doppler.
Conèixer els procediments diagnòstics i terapèutics (amniocentesis, biòpsies
de còrion, drenatges).

GINECOLOGIA BÀSICA
• Realitzar la història clínica i exploració física general.
• Conèixer els principals fàrmacs, tractaments i pautes terapèutiques de la
patologia ginecològica bàsica.
• Conèixer les indicacions quirúrgiques de les principals patologies de la
ginecologia bàsica, així com les seves possible complicacions.
URGÈNCIES GINECOLÒGIQUES
• Realitzar el diagnòstic diferencial i la orientació terapèutica de les principals
urgències obstètriques i ginecològiques, així com els seus signes d’alarma.
• Realitzar correctament la història clínica, l’exploració I els informes d’alta
d’urgències.
• Realitzar evacuacions uterines en avortaments de primer trimestre.
QUIRÒFAN
• Manegar la preparació quirúrgica, instrumental, preparació del camp,
indicacions quirúrgiques i tècniques operatòries.
• Reconèixer i descriure les estructures anatòmiques.
• Prescriure el tractament postoperatori, pautes analgèsiques.
• Sol·licitar estudi anatomo-patològic
• Aprendre a obrir i tancar la paret abdominal.

SEGON ANY DE RESIDÈNCIA
ALT RISC OBSTÈTRIC i PUERPERI
• Adquirir el domini en la realització de la històrica clínica i exploració clínica
general, així com en la presa de decisions diagnòstic-terapèutiques de la
gestació d’alt risc.
• Adquirir el domini per control de la gestant amb patologia associada: amenaça
de part prematur, ruptura prematura de membranes i corioamnionitis, gestació
cronològicament perllongada, creixement intrauterí restringit, hemorràgies del
segon i tercer trimestre de la gestació, alteracions del líquid amniòtic,
preeclàmpsia i eclàmpsia, malaltia tromoboembòlica associada a la gestació,
malaltia hemolítica perinatal, atenció al fetus mal format i fetus mort,
diagnosticar i tractar infeccions sistema genitourinari, anèmies i dermatosis de
la gestació. Control de la gestació múltiple. Control de la gestació amb
patologia materna associada.
• Realitzar el seguiment del puerperi complicat. Hiperemesis gravídica,
preeclàmpsia, RPM precoces.
• Realitzar correctament els informes d’alta hospitalària.

5

•

Oferir informació adequada de les pacients i familiars.

ECOGRAFIA GINECOLÒGICA
• Realitzar l’exploració ecogràfica ginecològica normal.
• Identificar i mesurar els òrgans genitals interns.
• Identificar les principals patologies: mioma, tumoracions annexials, patologia
endometrial i tubàrica.
GINECOLOGIA BÀSICA. MENOPAUSA. CONTRACEPCIÓ
• Conèixer els principals fàrmacs, tractaments i pautes terapèutiques de la
patologia ginecològica bàsica.
• Conèixer les indicacions quirúrgiques de les principals patologies de la
ginecologia bàsica, així com les seves possible complicacions.
• Conèixer i prescriure mètodes contracepció.
• Identificar, manejar i tractar clínica del climateri.
HISTEROSCÒPIA
• Identificar l’anatomia endouterina normal i patològica.
• Realitzar procediments histeroscòpics ambulatoris.
• Realitzar procediments histeroscòpics a quiròfan.
SALA DE PARTS
• Valorar la progressió del part, pronòstic de part i tractar les disdinàmies.
• Conèixer i aplicar les diferents tècniques d’inducció del part.
• Identificar les pèrdues de benestar fetal i prendre les decisions corresponents.
• Indicar i realitzar extraccions manuals de placenta, diagnosticar i tractar
precoçment les hemorràgies del deslliurament i el puerperi immediat.
• Assistir al part vaginal preterme.
• Aplicar fòrceps i ventosa obstètrica en III pla i varietats anteriors.
• Assistir a parts gemel·lars a terme
• Assistir a distòcies d’espatlla.
• Assistir a parts en presentació podàlica.
• Realitzar cesàries no urgents ni complicades.
• Actuar com ajudant de cesàries urgents o complicades.
URGÈNCIES GINECOLÒGIQUES
• Diagnosticar i tractar les principals urgències obstètriques i ginecològiques, així
com els signes d’alarma.
• Diagnosticar les gestacions no evolutives, incloses les gestacions ectòpiques i
l’avortament sèptic.
• Realitzar evacuacions uterines quirúrgiques en avortaments de primer trimestre,
indicar el tractament mèdic d’avortament.
CIRURGIA GINECOLÒGICA PROGRAMADA
• Escollir la tècnica quirúrgica correcta.
• Conèixer les tècniques endoscòpiques.
• Saber prescriure el tractament pre- i postoperatori.
• Resoldre les lesions menors vulvars i vaginals.
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TERCER ANY DE RESIDÈNCIA
DIAGNÒSTIC PRENATAL
• Realitzar ecografies de primer i segon trimestre de la gestació.
• Identificar l’anatomia normal de la gestació de primer i segon trimestre.
• Detectar anomalies de l’anatomia fetal.
• Conèixer i indicar el cribratge aneuploïdies.
• Saber orientar les diferents anomalies estructurals fetals.
• Avaluar l’hemodinàmica fetal i úter-placentària.
• Conèixer i realitzar els diferents procediments diagnòstic i terapèutics
(amniocentesis, biòpsia còrion, drenatges).
SOL PELVIÀ
• Realitzar una exploració adequada del sol pelvià.
• Identificar defectes del sol pelvià després del part.
• Conèixer i indicar les diferents tècniques quirúrgiques de correcció incontinència
orina d’esforç.
• Tractar la incontinència orina d’urgència.
• Interpretar el registre urodinàmia
• Identificar i tractar complicacions post quirúrgiques.
PATOLOGIA CERVICAL
• Realitzar una correcta exploració de la vulva, vagina i cèrvix.
• Realitzar colposcòpies.
• Interpretar resultats histopatològics.
• Orientar el seguiment de la patologia cervical.
• Realització conitzacions.
ENDOCRINOLOGIA I ESTERILITAT
• Conèixer els tractaments hormonals en reproducció.
• Conèixer les diferents tècniques de reproducció assistida, i les seves
indicacions.
• Interpretar seminogrames i resultats analítics.
• Monitoritzar els cicles de reproducció assistida, identificar i tractar síndromes
hiperestimulació.
• Realitzar inseminacions artificials.
• Actuar de primer ajudant en les extraccions d’ovòcits i transferències
embrionàries.
• Conèixer la legislació actual i aspectes bioètics de la reproducció assistida.
• Avaluar caràcters sexuals, hirsutisme, genitals ambigus. Conèixer la seva
classificació i maneig.
SALA DE PARTS
• Manejar el treball de part i part d’alt risc.
• Dirigir la inducció mecànica del part.
• Prendre decisions de progressió del part.
• Assistir al part de fetus pre-terme ( únics i gemel·lars).
• Realitzar cesàries iteratives.
• Aplicar fòrceps en presentacions transverses i posteriors.
• Assistir parts en presentació de natges.
• Realitzar versions externes.
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Realitzar legrats postpart.

URGÈNCIES GINECOLÒGIQUES
• Diagnosticar i tractar les principals urgències obstètriques i ginecològiques, així
com els signes d’alarma.
• Realitzar laparoscòpies/laparotomies exploradores.
• Tractar gestacions ectòpiques per laparoscòpia o laparotomia.
• Tractar abscessos mamaris o torsions ovari per laparoscòpia.
CIRURGIA GINECOLÒGICA PROGRAMADA
• Preparar correctament el camp quirúrgic.
• Identificar correctament les estructures anatòmiques.
• Utilitzar l’instrumental adequat.
• Actuar de primer ajudant en intervencions quirúrgiques obertes de l’aparell
genital femení i mama per processos benignes.
• Actuar com a primer cirurgià en intervencions de sol pelvià.
• Actuar com a primer cirurgià en intervencions com laparoscòpies
diagnòstiques, miomectomies, histerectomies abdominals, histerectomies
vaginals no complicades, histeroscòpies.
• Prescriure el tractament postoperatori.
• Fer el seguiment postoperatori de les intervencions.
• Escollir la tècnica quirúrgica correcta.
• Realitzar correctament els informes d’alta.
• Oferir informació adequada als pacients i familiars.

QUART ANY DE RESIDÈNCIA
PATOLOGIA MAMÀRIA:
• Realitzar correctament la història clínica i exploració bàsica.
• Identificar les diferents patologies de la mama.
• Conèixer els protocols diagnòstic-terapèutics de la patologia mamària.
• Prendre decisions sobre tractaments i indicacions quirúrgiques.
• Interpretar resultats de les proves complementàries.
ONCOLOGIA GINECOLÒGICA:
• Conèixer la història natural del càncer ginecològic, estadiatges i factors
pronòstic.
• Conèixer els protocols diagnòstic-terapèutics del càncer ginecològic.
• Adquirir autonomia per prendre decisions pel diagnòstic i tractament del càncer
ginecològic.
• Conèixer les bases generals del tractament antineoplàsic: cirurgia oncològica
radical o conservadora, quimioteràpia, radioteràpia, hormonoteràpia,
immunoteràpia i altres.
SALA DE PARTS
• Dirigir el part i prendre decisions davant situacions d’urgència.
• Prendre decisions sobre la finalització del part.
• Assistir al part gemel·lar segon fetus no cefàlica.
• Assistir a parts instrumentats, fòrceps rotadors i urgents.
• Diagnosticar i tractar complicacions intrapart i postpart.
• Fer de primer cirurgià en cirurgies ginecològiques urgents.
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CIRURGIA GINECOLÒGICA PROGRAMADA
• Preparar correctament el camp quirúrgic.
• Identificar correctament les estructures anatòmiques.
• Utilitzar l’instrumental adequat.
• Actuar de primer ajudant en intervencions quirúrgiques obertes de l’aparell
genital femení i mama per processos benignes.
• Actuar com a primer cirurgià en intervencions de sol pelvià.
• Actuar com a primer cirurgià en intervencions endoscòpiques.
• Actuar com a primer ajudant en intervencions quirúrgiques de l’aparell genital
femení i mama per processos malignes.
• Prescriure tractaments postoperatoris.
• Fer el seguiment postoperatori i identificar i tractar les possibles complicacions.
• Identificar precoçment els processos infecciosos relacionats amb la cirurgia i el
seu tractament.
• Realitzar correctament els informes d’alta.
• Oferir informació adequada als pacients i familiars.

4. GUÀRDIES / ATENCIÓ CONTINUADA
El resident farà un mínim de 4 guàrdies mensuals de mitjana.
El resident de primer anys estarà sempre supervisat.
Les guàrdies es faran sempre al bloc obstètric i a les urgències de ginecologia.
Les competències i objectius d’aprenentage de l’atenció continuada de cada any de
rotació estan descrits al punt 5.

5. ACTIVITAT FORMATIVA
5.1 PLA DE FORMACIÓ TRANSVERSAL

El programa de Formació Transversal (PFT) té com a objectiu oferir formació
complementària en matèries rellevants en la pràctica clínica diària, algunes de les quals
no estan incloses en la formació pregrau ni s'ofereixen habitualment en cursos de postgrau.
Pretén assegurar la capacitació bàsica en determinades àrees, en les quals després cada
especialista podrà completar segons els seus interessos i necessitat.
Les activitats docents es realitzaran durant els dos primers anys de residència i la
metodologia de la formació serà tant amb la incorporació de coneixements teòrics, com
en forma de seminaris i tallers pràctics.
La Coordinació del programa correspon al Cap d'Estudis de la Unitat Docent de l'Hospital
Sant Joan de Reus – Baix Camp.
En la majoria dels cursos l'assistència és obligatòria per als residents de totes les
especialitats.
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Ref. CURS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

SVB+DEA
SVI i/o SVA
Bioètica
Aspectes Jurídics
Gestió clínica
Qualitat assistencial
Seguretat del pacient
Habilitats comunicatives (metge-malalt)
Cerca bibliogràfica i lectura crítica. MBE
Recerca bàsica
Curs Acollida i Urgències
Preparació de ponències i comunicacions
orals
Estadística bàsica
Protecció Radiològica
Iniciació a l’ecografia
Determinants de la Salut i promoció de la
Salut
Habilitats quirúrgiques

Presencial Hores
Semi-pres
Online
P
8
S
8
P
4
P
4
P
6
P
4
P
4
P
2
P
12
P
4
P
40
P
2
P
O
P
P

10

P

2

8
4

5.2 OBJECTIUS PLA DE FORMACIÓ TRANSVERSAL

Suport Vial Bàsic (SVB)
Objectiu general:
 Saber identificar i actuar davant una aturada cardiorespiratoria exercint les
tècniques de Suport Vital Basic.
 Objectius específics:
 Aprendre a identificar una aturada cardiorespiratòria (ACR).
 Posar en marxa el Sistema Integral d’Emergències112.
 Adquirir els coneixements teòrics i habilitats necessàries per al tractament de la
ACR, assolint
 la realització de les Compressions Toràciques de gran qualitat. Aprenentatge i
domini del maneig del desfibril•lador automàtic amb seguretat.
 Recomanacions sobre els factors de risc cardiovasculars i prevenció dels
accidents i normes de prevenció Covid-19.
Suport Vital Immediat (SVI)
Objectiu general:
 Saber identificar i actuar davant una aturada cardiorespiratoria exercint les
tècniques de Suport Vital Immediat.
 Objectius específics:
 Identificar i tractar a un pacient agut greu mitjançant l’aproximació ABCDE (via
Aèria,
 Respiració, Circulació, Discapacitat, Exposició).
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Identificar i tractar a un pacient en aturada cardiorespiratòria amb
desfibril·lació externa automàtica o manual, material instrumental de la via
aèria i accés vascular d’urgència, en espera de l’arribada d’assistència més
especialitzada.
Identificar les arítmies per aturada segons l’estructuració del mòdul d’arítmies
dels cursos de SVI.
Incorporar-se com a membre de l’equip de suport vital avançat si fos necessari.

Bioètica
Objectiu general:
 Conèixer els aspectes bàsics de la bioètica que afecten a la pràctica assistencial
 Objectius específics:
 Reflexionar sobre la dimensió ètica de les activitats ordinàries de la pràctica
clínica
 Promoure canvis d’actituds i comportaments del metge resident que es
fonamentin en el compromís ètic amb el pacient.
 Desenvolupar les habilitats necessàries per a l’argumentació i la presa de
decisions racionals davant de conflictes ètics que sorgeixen en la pràctica
clínica diària
Aspectes Jurídics
Objectiu general:
 Conèixer els aspectes jurídics que afecten a la pràctica assistencial
 Objectius específics:
 Conèixer la responsabilitat mèdica civil, penal i administrativa
 Conèixer la normativa sobre el dret a l’autonomia del pacient i les obligacions
en matèria d’informació i documentació clínica
 Conèixer els aspectes mèdic-legals relacionats amb l’Administració de Justícia
Gestió Clínica
Objectiu General:
 Conèixer el marc general de la gestió clínica d’un centre assistencial o d’un
servei mèdic.
Objectius específics:
 Conèixer els sistemes sanitaris internacionals
 Conèixer amb detall el sistema sanitari català
 Conèixer els sistema de fiançament dels diferents nivells assistencials
 Conèixer els sistemes de Case-Mix i la seva repercussió amb el finançament
d’un centre assistencial
 Adquirir coneixements bàsics d’economia de la salut
 Conèixer els determinants de salut i de la malaltia i la promoció de la salut
Qualitat Assistencial
Objectiu general:
 Conèixer les dimensions de la qualitat assistencial i la seva aplicació en
l’assistència sanitària
Objectius específics:
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Conèixer les dimensions de la qualitat assistencial
Conèixer els principis de la millora contínua
Conèixer els diferents models de qualitat i acreditació que s’apliquen en
l’entorn sanitari

Seguretat del Pacient
Objectiu general:
 Apropar als professionals, el clima i la cultura de Seguretat Clínica del pacient.
Objectius específics:
 Fomentar la notificació d’incidents, la prevenció d’esdeveniments adversos.
 Realitzar l’anàlisi mitjançant tècniques específiques i la definició de propostes
de millora.
 Aplicar tot aquest contingut al centre i a la realitat dels serveis
Habilitats Comunicatives
Objectiu general:
 Millorar la competència en saber notificar males notícies dels metges i altres
professionals de la salut
Objectius específics:
 Conèixer el protocol SPIKES com a mètode per a notificar males notícies
 Detectar els errors comunicatius produïts durant la notificació d’una mala
notícia a un pacient
 Aplicar el protocol SPIKES en la notificació de males notícies
 Reflexionar de manera crítica sobre la relació metge-pacient
Medicina Basada en l’Evidència (MBE)
Objectiu general:
 Conèixer els conceptes bàsics en la Medicina Basada en l'Evidència
Objectius específics:
 Conèixer els graus d'evidència dels articles i publicacions científics
 Aprendre a realitzar revisions sistemàtiques i metanàlisis per a confeccionar
una guia de pràctica clínica
 Interpretar correctament els estudis d'intervencions terapèutiques i de proves
pronostiques
 Aprendre a fer una cerca estructurada de la literatura científica
Recerca Bàsica
Objectiu general:
 Conèixer els instruments i les possibilitats per a realitzar recerca al nostre
centre per part dels professionals en formació especialitzada
Objectius específics:
 Conèixer les estructures de recerca del nostre entorn
 Conèixer els diferents recursos disponibles per a fer recerca
 Conèixer els grups de recerca estables de l’HUSJR
 Conèixer els instruments d’avaluació de la recerca
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Curs Acollida i Urgències
Objectiu general:
 Donar els coneixements necessaris als nous residents per poder iniciar la seva
formació post-grau tant des dels aspectes laborals com assistencials i docents a
l’hospital.
Objectius específics:
 Conèixer el funcionament de l’estructura docent de l’hospital
 Conèixer el sistema d’avaluació i les rotacions
 Conèixer el sistema informàtic (h-net) i la prescripció farmacèutica electrònica
 Conèixer els aspectes contractuals, laborals i de salut del treball
 Conèixer la normativa sobre el dret a l’autonomia del pacient i les obligacions
en matèria d’informació i documentació clínica
 Conèixer els aspectes medicolegals relacionats amb l’Administració de Justícia
la responsabilitat mèdica: civil, penal i administrativa
 Apropar als professionals, el clima i la cultura de Seguretat Clínica del pacient.
Objectius específics: Fomentar la notificació d’incidents, la prevenció
d’esdeveniments adversos.
Preparació de ponències i comunicacions orals
Objectiu General:
 Aprendre a dissenyar y presentar de manera professional comunicacions orals
de manera presencial i virtual
Objectius específics:
 Establir els processos de treball i protocols de comunicació corporativa de
l'Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp.
 Millorar les presentacions de treballs, estudis i revisions en format virtual.
Estadística bàsica
Objectiu General:
 Conèixer els conceptes estadístics bàsics per poder iniciar-se en la recerca
clínica
Objectius específics:
 Conèixer el maneig de les variables
 Conèixer l’estadística univariant i bivariant amb variables categòriques i amb
variables quantitatives
 Conèixer l’estadística multivariant
CARAM - Curs Autoformatiu de Radioprotecció Multiprofessional
Objectius establerts pel Departament de Salut.
Curs adreçat únicament als residents de primer any excepte els residents de Medicina
Interna.
Iniciació a l’ecografia
Objectiu general:
 Comprendre la utilitat de l’ultrasò en punt d’atenció com una tècnica auxiliar
bàsica en el diagnòstic i tractament de la patologia urgent
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Aplicar les tècniques d’avaluació sistemàtica amb l’ús de l’equip d’ultrasò en
patologies específiques
 Utilitzar l’ecògraf com una eina d’elecció primària en l’aproximació al pacient
urgent
Objectius específics:
 Conèixer e interpretar l’anatomia ecogràfica de les extremitats inferiors
 Conèixer e interpretar l’anatomia ecogràfica del reno-vesical
 Conèixer e interpretar l’anatomia ecogràfica dels grans vasos i cor
 Conèixer e interpretar l’anatomia ecogràfica pulmonar
 Conèixer e interpretar l’anatomia ecogràfica de l’abdomen i Eco FAST
Determinants de la Salut i Promoció de la Salut
Objectiu general:
 Millorar els coneixements dels determinants de la salut i la malaltia i la
promoció de la salut tan en l’àmbit laboral com comunitari.
Objectius específics
 Conèixer la Xarxa d’Hospitals Promotors de la Salut.
 Conèixer les obligacions de promoció de la salut des dels serveis de Prevenció
de Riscos.
 Conèixer alguns plans d’empreses saludables.
 Dissenyar una intervenció de promoció de la salut dins d’una empresa.
 Conèixer els diferents tipus d’intervenció en promoció i educació de la salut.
 Aprendre quins son i com influeixen els determinants de salut.
 Ser capaços de dissenyar intervencions en salut a nivell comunitari.
Habilitats quirúrgiques
Objectiu general:
 Millorar els coneixements i les habilitats en la realització de tancament i
sutures en ferides no complexes de pell i teixit subcutani
Objectius específics:
 Identificar el material necessari per realitzar una sutura correctament.
 Identificar els tipus de ferides susceptibles a ser suturades.
 Saber escollir el material i la tècnica de sutura adient a la ferida.
 Manejar el material i les tècniques asèptiques per la realització d’una sutura
 Saber realitzar correctament les tècniques de sutures més habituals

6. SESSIONS CLÍNIQUES I BIBLIOGRÀFIQUES
El programa de docència ofereix al resident:
•
•
•

Assistència obligatòria a les sessions generals de l’hospital
Assistència obligatòria a les sessions específiques de servei.
Assistència obligatòria a tallers i seminaris del servei.

El resident presentarà al servei les sessions tant bibliogràfiques com de casos clínics
segons el calendari establert i serà supervisat per un adjunt.
També assistirà als tallers específics de l’especialitat.
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7. CURSOS I CONGRESSOS
•

R1: Participar en els congressos d’àmbit comarcal.

•

R2: Participar en els congressos d’àmbit comarcal i nacional.
Assistir a cursos bàsics de patologia obstètrica, ginecològica o ecografies.

•

R3: Participar en congressos d’àmbit nacional i europeu.
Assistir a cursos subespecialitzats.

•

R4: Participar en congressos d’àmbit nacional i europeu.
Assistir a cursos subespecialitzats.

El resident assistirà als cursos organitzats per la societat espanyola de ginecologia i
obstetrícia.

8. ACTIVITAT DE RECERCA
•

R1: Participar en la redacció d’alguna publicació (tipus cas clínic).

•

R2: Publicar en alguna revista nacional tipus cas clínic.

•

R3: Redactar alguna publicació com a primer autor.
Estar implicat en alguna de les diferents línies d’investigació del servei.
Iniciar procediments per acreditació doctoral.

•

R4: Redactar alguna publicació com a primer autor.
Estar implicat en alguna de les diferents línies d’investigació del servei.
Iniciar procediments per acreditació doctoral.
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