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1. Introducció document Itinerari docent 

D’acord amb l’article 11.2 del Real Decreto 183/2008 de 8 de febrer pel qual es determinen i classifiquen 
les especialitats en ciències de la salut i es desenvolupen determinats aspectes de sistema de formació 
sanitària especialitzada, les comissions de docència han d’aprovar els itineraris o guies formatives tipus 
que elaboraran els tutors de residents de cada unitat docent. 
 
 

2. Definició 

L’Itinerari docent és un manual informatiu que descriu la unitat docent on es realitzarà la residència per a 
l’especialitat en qüestió, identifica els docents i determina les rotacions anuals que realitzarà cada 
resident d’aquella unitat docent detallant-ne els seus objectius. 

 

 

3. Objectiu de l’Itinerari docent 

L’objectiu primordial d’aquesta guia és originar els plans individuals de formació de cada resident d’acord 
amb el programa de formació de l’especialitat i ajustat a les característiques pròpies de la unitat docent, 
independentment del número de residents que accedeixin a la formació cada any. 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 se’n derivin, tindran com a objectiu que els 
residents disposin d’una guia docent personalitzada, detallant quines rotacions hauran de fer al llarg de 
la seva residència i quins són els objectius a assolir en cada una d’aquestes rotacions. 
 
 

4. Serveis i unitats que impliquen l’Itinerari doce nt 

Aquest apartat cobra sentit arran, un cop més, dels canvis introduïts pel Real Decreto 183/2008 en 
relació a la redefinició del concepte d’unitat docent. Així doncs, la unitat docent queda definida com a 
“conjunto de recursos personales y materiales, pertenecientes a los dispositivos asistenciales, docentes, 
de investigación o de cualquier otro carácter que, con independencia de su titularidad, se consideren 
necesarios para impartir formación reglada en especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de 
residencia, de acuerdo con lo establecido en los programas oficiales de las distintas especialidades”.  
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 4.1 Serveis implicats del propi centre 
 

 Servei Director Tutor 
Principal Medicina Interna Dr.Llarguès Dra. Lluis 

Dra.Soler 

 

Altres UCI Dr. Armengol Dr.Garro 

Hematologia Dra. Villà Dr. Lopez 

   

  
  
 

 4.2. Unitats específiques 
   

Serveis Unitats Caps 
Medicina Interna Oncologia Mèdica Dr. Hernández-Bronchud 

Pneumologia Dr.Barbeta 

Cardiologia Dr.Mecader 

Digestiu Dr.Padròs 

UDEN Dr.Castells 

Reumatologia Dr.Surís 

Neurologia Dr.Gendre 

UDR Dr.Capell 

Hospital de Dia Dra.Soler 

Hospital a Domicili Dra.Vila 

 

UCI UCI Dr.Armengol 

 

Laboratori Hematologia Dr.Lopez 

Geriatria Pal.liatus Dr.Ariño 

 
 

 4.3. Rotacions internes en altres centres 
   

Rotació Centre Unitat Tutor 
Nefrologia H.de Mollet Nefrologia Dr.Viladoms 
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5. Introducció al servei de Medicina Interna 

El Servei de Medicina Interna a l’Hospital General de Granollers comprèn de varies unitats 
amb diferents activitats, que es realitzen en diversos àmbits d’actuació: 
 

• Medicina Interna: 
  -Àrea d’hospitalització 
  -Alternatives  a la hospitalització: 
    .Hospitalització a domicili 
    .Unitat de diagnòstic Ràpid 
    .Hospital de Dia 
  -Interconsultes hospitalàries 
  -Consultes externes/Àrees d’expertesa 
  -Guàrdies UCIES i planta 
 

• Altres especialitats integrades al Servei: 
  -Cardiologia 
  -Pneumologia 
  -Digestiu 
  -Neurologia 
  -Reumatologia 
  -Endocrinologia (UDEN) 
  -Oncologia 
 
Altres rotacions per especialitats contemplades en el programa de formació de Medicina 
Interna es realitzaran: 
  -Nefrologia com a rotació externa 
  -Geriatria, Medicina Intensiva i altres optatives al propi hospital. 
 
Els professionals adscrits al Servei es detallen a continuació en les següents taules: 

Residents i Responsables Docència Nom i Cognom 
R1 Blanca Isabel Muñoz  
R1 Ares Aurora Villagrasa  
R2 Mar Laya 
R3 Rebeca Acal 
R4 Esther Ferrer 
R5 Mireia Mijana 
Tutora MI Anna Soler 
Tutora MI Pendent confirmar 
Cap de Servei Esteve Llarguès 
Cap d’Estudis   Francec Xavier Subirana 
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Especialitat Responsable docent Altres Adjunts Àrea d’expertesa a MI 

M.Interna Adjunt assignat per la 
rotació 

Dr.Santi Montull Coinfecció VHC-VIH 
Patología hepàtica 

 Dr.Esteve Llargués Factors de Risc 
Cardiovascular 

Dr.Joan Padròs Malaltia digestiva 
Bioètica 
Pal.liatius 

Dr.Jordi Cuquet Infecció Nosocomial- 
Malaltíes infeccioses 
Malaltíes Autoinmunes 
CAP CLÍNIC 

Dr.Santi Capell Unitat de Diagnòstic Ràpid 

Dra.Inma Cañas TVP/TEP 

Dra.Anna Soler Hospital de Dia 
Tutora 

Dra.Elisabet Deig Infecció-VIH 

Dra.Mònica Ribell Patologia de l’Inmigrant 
Malaltíes infeccioses 

Dra.Mònica Vila Hospitalització a Domicili 

Dra.Meritxell Lluís Medicina Interna-planta 
Tutora 

Dr.Alex Almuedo Patologia de l’Inmigrant 
Malaltíes infeccioses 

Pneumologia Dr.Enric Barbeta Dra.Marta Torrella 
Dra.Julia Tàrrega 
Dra. Yolanda Galea 

Cardiologia Dr.Joan Monell Dr.Josep Mercader 
Dra.Cecilia Mora 
Dra.Montse Ayats 
Dr.Enric Chueca 
Dra.Abadal 

Digestiu Dr.Joan Padròs Dra. Anna Gimenez CCEE 
Dr. Joaquim Rigau CCEE 

Neurologia Dr. Jordi Pons 
 

Dr.Jordi Gendre 
Dra. Pilar Ottermin 
Dra. Voltes 
Dra.Cocho 
Dr.Alex Martinez 

Reumatologia Dr. Xavier Surís Dra.Daccia Cerdà  
Dr. Andres Ponce 
Dra.Verònica Ortiz 
Dra.Noemi Busquets 
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Oncologia Dr.Hernandez-Bronchud Dra. Pilar Vicente 
Dra.Laura Jolis 
Dr. Jose Luis Villar 
Dr. Santi Escribà 

UDEN Dra. Olga Simó Dr. Ignasi Castells 
Dra.Assumpta Recassens 
Dra.Vicky Yetano 
Dr.Gabriel Gimenez 

Cap 
d’infermeria 

Sra.Xènia Sist 

Fisioterapeutes Pau Ventura (Ictus) 
Inma Castillo (respiratòria) 

Assistent Social Silvia Ponseti 

Secretària del 
servei 

Sra.Mercè Ventura 

Psicooncòloga 
Psicologa MI 

Núria Ferrer 
Anna Barata 
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6. Introducció a la  especialitat de MEDICINA INTER NA 

 
ORDEN SCO/227/2007, de 24 de enero, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad 

de Medicina Interna. 

 
PERFIL PROFESIONAL DEL ESPECIALISTA DE MEDICINA INTERNA. LOS VALORES DEL 

INTERNISTA.  
 
DEFINICIÓN: 
 
La Medicina Interna es una especialidad médica troncal de ejercicio fundamentalmente 
hospitalario que ofrece a los pacientes adultos una atención integral de sus problemas de 
salud.  
Utiliza un abordaje médico en la prevención, diagnóstico,. indicación terapéutica y 
seguimiento de las enfermedades del adulto incluyendo también su rehabilitación y 
paliación. El internista es referente médico, guía y defensor del paciente en su compleja 
trayectoria por el sistema sanitario hospitalario actual. Los internistas aportan su 
polivalencia en hospitalización de agudos y en las urgencias, son el eje vertebrador en el 
hospital, ejercen funciones de consultaría en atención primaria y ofrecen aspectos 
innovadores en las áreas alternativas a la hospitalización convencional y en el ámbito 
sociosanitario.  
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Los internistas se caracterizan por una gran capacidad de adaptación a los cambios de su 
entorno, tienen un papel avanzado, aunque no excluyente en la formación de otros 
profesionales sanitarios y están preparados para el ejercicio de la investigación clínica.  
Los principios en los que se basa este Programa de formación son:  
 

• La enseñanza debe basarse en quien aprende.  
 
• La adquisición de una adecuada competencia clínica, es decir la capacidad para 

utilizar los conocimientos, las habilidades, las actitudes y el buen juicio asociados a 
su profesión para afrontar y resolver adecuadamente las situaciones que presupone 
su ejercicio.  

 
• El principio de adquisición progresiva de conocimientos y habilidades  
 
• La adquisición de actitudes positivas respecto a su formación de forma continua, la 

investigación, mantenimiento de comportamientos éticos, relación adecuada con el 
enfermo y su entorno.  

 
• La dedicación completa del residente a su formación, garantizándole un salario y una 

cobertura sanitaria suficientes.  
 
• Todo ello sustentado por un excelente sistema de evaluación.  

 
CAMPO DE ACCIÓN.  
El campo de acción del Internista se deriva de sus principales valores y capacidades, en 
especial de su visión integradora y su polivalencia, centrándose por ello su campo de 
acción en la atención al enfermo pluripatológico y plurisintomático, al enfermo con 
diagnóstico difícil, así como la atención a todas las enfermedades prevalentes del adulto en 
el ámbito hospitalario.  
 
AREA ASISTENCIAL:  
1.- Atención clínica del paciente sin diagnóstico preciso:  
El internista es un experto en la atención de enfermos cuyo diagnóstico clínico no es 
evidente.  
2.- Atención al enfermo pluripatológico.  
Estos enfermos pueden ser más eficientemente atendidos en el ámbito de la Medicina 
Interna. Ello evitaría la intervención de múltiples especialidades, reiteración de 
exploraciones, interacciones de fármacos..etc, disminuyendo además los costes sanitarios.  
3.- Atención a los procesos mas prevalentes en el entorno hospitalario.  
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La formación global del internista le permite ejercer el papel de clínico generalista con 
capacidad para atender los problemas clínicos de la mayoría de los pacientes del área 
medica del hospital  
Desde esta óptica el internista ejerce una función de integración y armonización de la 
practica clínica en el área médica. Su papel no se limita al de coordinación y distribución de 
algunas patologías, sino que ha de asumir responsabilidad asistencial plena respecto a sus 
pacientes, consultando con otros especialistas cuando sea necesario.  
4.- Atención a las personas de edad avanzada en situación de enfermedad aguda o 
agudizada.  
Su formación como experto en la atención integral configura al internista como un 
profesional capacitado para la atención de las personas de edad avanzada, por cuanto son 
estas las que claramente pueden beneficiarse de un abordaje integral de sus problemas 
médicos.  
5.- Atención clínica de enfermos atendidos en unidades especiales desarrolladas por 
los internistas tales como enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes 
sistémicas, de riesgo vascular, metabólicas, patología hepática, etc. .  
Las manifestaciones multiorgánicas de estas enfermedades, y la necesidad de un abordaje 
integral de los pacientes que las padecen ha determinado que el internista sea el 
especialista de referencia para ellas .  
7.- Atención clínica de enfermos en la fase paliativa de la enfermedad.  
La visión integral del internista y su habilidad para abordar los problemas desde el síntoma 
o síndrome clínico convierten la atención de estos pacientes en uno de los contenidos 
asistenciales de la Medicina Interna.  
8.- Atención del paciente que presenta una emergencia o requiere atención urgente.  
La formación como generalista y su experiencia en el cuidado continuo del paciente 
durante todo el proceso hospitalario hacen que el internista esté bien capacitado para la 
atención de emergencias y solución de problemas urgentes en los diferentes niveles de la 
urgencia hospitalaria.  
Estas capacidades incluyen el manejo clínico de los pacientes atendidos en las nuevas áreas 
denominadas como alternativas a la hospitalización convencional (corta estancia, hospital 

de día, hospitalización domiciliaria, unidades de alta resolución), etc .  
9.- Atención médica a pacientes quirúrgicos.  
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Durante el ingreso hospitalario los pacientes ingresados por problemas quirúrgicos 
pueden requerir a la vez atención médica. El internista como generalista hospitalario debe 
asistir a la mayoría de los problemas médicos que surjan. El internista, ya sea como 
consultor o formando parte de equipos multidisciplinarios, contribuye así a la atención 
integral de los pacientes ingresados en el área quirúrgica.  
10.- Atención a pacientes con enfermedades raras, sin una especialidad bien definida 
o por el desarrollo de nuevos conocimientos.  
Para mantener la continuidad asistencial en la atención de todos estos pacientes el 
internista ha de estar especialmente preparado para trabajar en equipo en colaboración 
con otros especialistas hospitalarios, con el médico de familia y con otros profesionales 
sanitarios.  
 
ACTITUDES Y VALORES DEL INTERNISTA  
Si bien esta faceta es inherente al hecho de ser buen médico, el internista como profesional 
contrae una serie de responsabilidades con los pacientes, y con la sociedad, que le obligan 
en su práctica profesional. De hecho,. los internistas han participado activamente en la 
elaboración de diferentes “Códigos” o “Fueros” en defensa de estos valores que definen el 
profesionalismo médico.  
Durante todo el período de formación de la especialidad deberá aprender específicamente 
valores, que debe aplicar en su ejercicio profesional:  
Estas actitudes y valores son:  
 
• Facilitar mensajes preventivos de salud a los pacientes a su cargo.  
 
• Tener respeto por la persona enferma.  
 
• Mostrar actitud de empatía .  
 
• Saber integrarse en el trabajo en equipo.  
 
• Mostrar versatilidad en la adaptación al entorno.  
 
• Saber reconocer las propias limitaciones.  
 
• Desarrollar técnicas de auto-aprendizaje  
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7. Rotacions de primer any 

 
 
ROTACIÓ: Unitat de Medicina Interna  
  
 Duració: 9  mesos   Facultatiu responsable: Dr.Llarguès 
  
 Objectius competencials: 
 
-CONEIXEMENTS: 
• Domini en la realització de la Hªclínica i exploració física- Veure annexa 1. 
• Saber indicar correctament les proves complementàries en funció de les dades de la Hª 

clínica. 
• Iniciar-se en la el.laboració del judici clínic, diagnòstic diferencial i orientació 

diagnòstica de les patologies més prevalents. Veure annexa 3. 
 
Metodologia: 
-Atenció diària dels ingressos assignats en l’àrea d’hospitalització. 
-Guàrdies a urgències. 
-Aprofundir en l’estudi personal de cada rotació. 
 
-HABILITATS TÈCNIQUES: 
• Conèixer les indicacions de les diferents tècniques habituals en la pràctica de la 

M.Interna. 
• Saber interpretar els resultats de les mostres. 
• Iniciar-se en l’aprenentatge d’aquestes habilitats. 
 
Metodologia: 
Per assolir aquests objectius es recomana: 
-Estudi de les bases teòriques per practicar les tècniques. 
-Tenir interés per aquestes pràctiques tant a la planta d’hospitalització com al Servei 
d’urgències. 
-Duur un registre de les mateixes-Veure annexe 2. 

 
-HABILITATS COMUNICATIVES: 
Iniciar-se en la correcte comunicació: 
• Amb l’equip de treball i personal d’infermeria. 
• Amb el pacient. 
• Amb els familiars. 
• Amb altres residents o estudiants. 
• En àmbits mèdics diversos. 
 
Per assolir aquests objectius es recomana: 

-Atenció diària dels ingressos assignats en l’àrea d’hospitalització. 
 -Interés personal per millorar en aquests aspectes. 

-Monitorització diària per part de l’adjunt responsable i periòdicament pel tutor. 
-Presentant casos/sessions bibliogràfiques i congresos, registrant aquesta activitat. 
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-ACTITUDS: 
*Vàlid per tots els anys de residència* 
• Tenir empatia amb els companys de treball. 
• Actitud positiva i activa davant la seva formació. 
• Saber integrar-se en el Servei. 
• Mostrar respecte al pacient i familiars. 
• Conèixer les pròpies limitacions. 
 
5-FORMACIÓ CURRICULAR: 
1. Iniciar l’ el.laboració del Currículum Vitae/Llibre del resident. 
2. Participar en cursos de formació continuada d’interès pel resident. 
3. Assistir a congressos, simposiums i jornades d’interès pel resident. 
4. Fer comunicació/pòster a congressos  
5. Participació activa en sessions clíniques del servei. 
6. Iniciar-se en la recerca Med-line i en l’ús de la informàtica. 
 
 
 
 
 
• ROTACIÓ: Cardiologia 
  
 Duració: 3  mesos   Facultatiu responsable: Dr.Mercader 
  
 Objectius competencials: 
 

• Assolir els objectius concrets dissenyats per aquesta rotació. (Veure annexa 3) 
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8. Rotacions de segon any 

 
 
ROTACIÓ:  Pneumologia (3m), Digestiu (3m), Oncologia (1m), reumatologia 
(2m),neurologia (2m) 
 
1-CONEIXEMENTS: 
• Assolir els objectius concrets dissenyats per aquestes rotacions. (Veure annexe-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-HABILITATS TÈCNIQUES: 
• Conèixer les indicacions de les diferents tècniques habituals en la pràctica de les tres 

especialitats concretes. 
• Saber interpretar els resultats de les mostres. 
• Iniciar-se en l’aprenentatge de les habilitats pròpies d’aquestes especialitats i especificades 

en els objectius de les mateixes (veure annexa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-HABILITATS COMUNICATIVES: 
• Amb l’equip de treball i personal d’infermeria. 
• Amb el pacient. 
• Amb els familiars. 
• Amb altres residents o estudiants. 
• En àmbits mèdics diversos. 

Per assolir aquest objectiu és necessari: 
-Atenció diària dels ingressos assignats en l’àrea d’hospitalització. 

 -Guàrdies a urgències. 
 -Aprofondir en l’estudi personal en cada rotació. 

Per assolir aquests objectius es recomana: 
 -Estudi de les bases teòriques per practicar les tècniques. 

-Tenir interés per aquestes pràctiques tant a les àrees 
d’hospitalització com al Servei d’urgències. 

 -Proseguir amb el registre de les mateixes-Veure annexe 2. 
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4-ACTITUDS: 
• Tenir empatia amb els companys de treball. 
• Actitud positiva i activa davant la seva formació. 
• Integració correcte en el Servei i en els diferents equips de treball. 
• Introducció/Interès en coneixements de bioètica. 
• Conèixer les pròpies limitacions. 
 
5-FORMACIÓ CURRICULAR: 
1. Millorar en la el.laboració del Currículum Vitae/Llibre del resident. 
2. Participar en cursos de formació continuada d’interès pel resident. 
3. Assistir a congressos, simposiums i jornades d’interès pel resident. 
4. Fer comunicació/pòster a congressos en nº mínim: 1 

5. Publicacions a revistes (cas clínic) 
6. Participació activa en sessions clíniques del servei. 
7. Iniciar-se en el maneig de bases de dades científiques i informàtica. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per assolir aquest objectius es recomana: 
-Atenció diària dels ingressos assignats en l’àrea d’hospitalització. 

 -Interés personal per millorar en aquests aspectes. 
-Monitorització diària per part de l’adjunt responsable i 
periòdicament pel tutor.  
-Presentant casos/sessions bibliogràfiques i congresos, registrant 
aquesta activitat. 
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9. Rotacions de tercer any 

 
ROTACIÓ: UCI (3m), UDEN (2m), Nefrologia (2m), UDR (1m), Hospital de Dia (1m), 
Hospitalització a domicili (1m), Geriatria-paliatius (1m), i altres d’el.lecció lliure 
(1m) 
 
1-CONEIXEMENTS: 
• Assolir els objectius concrets dissenyats per aquestes rotacions. (Veure annexa 3) 
 
 
 
 
 
 
 
2-HABILITATS TÈCNIQUES: 
• Consolidar la pràctica de les habilitats pròpies d’aquestes especialitats i especificades en 

els objectius de les mateixes (veure annexa). 
 
 
 
 
 
 
 
3-HABILITATS COMUNICATIVES: 
• Amb l’equip de treball i personal d’infermeria. 
• Amb el pacient i familiars: saber comunicar-se amb pacients i familiars en situacions 

difícils (èxitus, males notícies, agressivitat,…) 
• Amb altres residents o estudiants. 
• Fer presentacions amb soltura en fòrums diversos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per assolir aquest objectiu es recomana: 
-Atenció diària dels ingressos assignats en l’àrea d’hospitalització. 

 -Guàrdies a urgències. 
-Aprofundir en l’estudi personal en cada rotació. 

Per assolir aquests objectius es recomana: 
-Tenir interés per aquestes pràctiques tant a les àrees 
d’hospitalització com al Servei d’urgències. 
-Proseguir amb el registre de les mateixes-Veure annexe-2. 

Per assolir aquest objectius es recomana: 
-Atenció diària dels ingressos assignats en l’àrea d’hospitalització.
  

 -Interés personal per millorar en aquests aspectes. 
-Monitorització diària per part de l’adjunt responsable i 
periòdicament pel tutor.  
-Presentant casos/sessions bibliogràfiques i congresos, registrant 
aquesta activitat. 
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4-ACTITUDS: 
• Tenir empatia amb els companys de treball. 
• Actitud positiva i activa davant la seva formació. 
• Estar integrat en el Servei i en els diferents equips de treball. 
• Aplicació dels coneixements en bioètica. 

• Efectuar funcions docents amb estudiants i residents d’anys inferiors. 

 
 
5-FORMACIÓ CURRICULAR: 
1. Millorar en la el.laboració del Currículum Vitae/Llibre del resident. 
2. Participar en cursos de formació continuada d’interès pel resident. 
3. Assistir a congressos, simposiums i jornades d’interès pel resident. 
4. Fer comunicació/pòster a congressos en nº mínim: 2 
5. Publicacions a revistes en nº mínim: 1 
6. Participació activa en sessions clíniques 
7. Consolidar-se en el maneig de bases de dades científiques i informàtica, Confeccionar 

sense dificultats presentacions audiovisuals (power-point, pòsters). 
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10. Rotacions de quart i cinqué any 

Rotació per Medicina Interna 
5é any: Opció de rotació externa a escollir. Els darrers 6 mesos en funció “d’adjunt novell”. 
Consultes externes de medicina interna general. 
 
1-CONEIXEMENTS: 
• Assolir els objectius concrets dissenyats per aquests períodes, en especial en les àrees 

d’infeccions/VIH/malalties autoimmunes/Factors de risc CV). (Veure annexa) 

• Adquirir nous coneixements i correcció de dèficits, especialment els 1ers 6m del darrer any 

i amb opció a rotacions externes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-HABILITATS TÈCNIQUES: 
• Perfeccionar en la pràctica de les habilitats pròpies d’un Internista i ser ensinistradors 

d’altres residents d’anys inferiors. 
 
 
 
 
 
 

 

3-HABILITATS COMUNICATIVES: 
• Amb l’equip de treball i personal d’infermeria. 
• Amb el pacient i familiars: saber comunicar-se amb pacients i familiars en situacions 

difícils (èxitus, males notícies, agressivitat,…) 
• Amb altres residents o estudiants. 
• Fer presentacions amb soltura en fòrums diversos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Per assolir aquest objectiu es recomana: 
-Atenció diària dels ingressos assignats en l’àrea d’hospitalització 
com a principal responsable de R5 amb “supervisió a distància” amb 

maduresa. 

 -Guàrdies a urgències en paper de Rgran/adjunt jove. 
-Aprofondir en l’estudi personal. 

Per assolir aquests objectius es recomana: 
-Tenir interés per aquestes pràctiques tant a les àrees 
d’hospitalització com al Servei d’urgències. 
-Proseguir amb el registre de les mateixes, veure annexe 2. 

Per assolir aquest objectius es recomana: 
-Atenció diària dels ingressos assignats en l’àrea d’hospitalització.
  

 -Interés personal per millorar en aquests aspectes. 
-Monitorització diària per part de l’adjunt responsable i 
periòdicament pel tutor. 
-Presentant casos/sessions bibliogràfiques i congresos, registrant 
aquesta activitat. 
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4-ACTITUDS: 
• Tenir empatia amb els companys de treball. 
• Actitud positiva i activa davant la seva formació. 
• Aplicació dels coneixements en bioètica. 
• Efectuar funcions docents amb estudiants i residents d’anys inferiors. 

• Paper de lideratge en les guàrdies. 

• Paper de lideratge i suport als residents d’anys inferiors. 

 
5-FORMACIÓ CURRICULAR: 
1. Posada al dia de forma periòdica del Currículum Vitae/Llibre del resident. 
2. Participar en cursos de formació continuada d’interès pel resident. 
3. Assistir a congressos, simposiums i jornades d’interès pel resident. 
4. Fer comunicació/pòster/ponències a congressos en nº mínim: R4: 2 R5: 2 

5. Publicacions a revistes en nº mínim: R4: 1, R5: 2 

6. Participació activa en sessions clíniques intra/extrahospitalàries. 

7. Domini en el maneig de bases de dades científiques i informàtica, Confeccionar sense 

dificultats presentacions audiovisuals (power-point, pòsters). 

8. Iniciar-se en treballs de recerca. 

9. Desenvolupament en una línia de recerca  de R5 amb activitat a CCEE. 

10. Opció de fer Tesi Doctoral. 
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11. Planning de l’Itinerari docent 2013-2018 

 

 
 

Abreviatures 

M:Minterna 
C:Cardiologia 
D:Digestiu 
P:Pneumologia 
R:Reumatologia 

UCI: UCI 
Nef:Nefrologia 
HaD:Hospital a Domicili 
UDR:Unitat de Diagnostic Ràpid 
HDMQ: Hospital de Dia Mèdic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Història Clínica  

R1 M M M M M M C C C M M M 

R2 D D D P P P Onco R R Neur Neur UCI 

R3 UCI UCI M M-
HaD 

M-
UDR 

Nef Nef M-
HDMQ 

G-
Paliat 

Uden Uden L 

R4 M M M M M M M M-Ext M-ext M-ext M-ext M-ext 

R5 M-ext M M M M M M M M M M M 
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document consensuat al Juliol de 2006, actualitzat Abril 2008 

 
 
 
 
Història Clínica 
Servei de Medicina Interna 

 

 

Identificació del pacient  

Nom i cognoms 

Data naixement, edat i sexe 

Numero d’història clínica 

Número d’ordre 

Data d’ingrés 

 
Metge de capçalera /  ABS-CAP: 
 

 

 

 

Nom i telèfon de familiar/s o representant/s quan sigui necessari 

Document de voluntats anticipades:    Sí O           No O 
A                               Al·lèrgies: 
Diagnòstics i problemes               Intoleràncies: 

Principal i relacionats 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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Addicionals 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

Metge resident                                             Metge adjunt 
 

Data 
 
 

 
Antecedents familiars    
 
 
 
Antecedents personals 

Estat civil. Situació familiar, valorar possible sociopatia. País d’origen. Situació laboral i antecedents. Activitat física. Situació personal (autonomia i la validesa ABVD) i social. Hàbits tòxics: tabac, alcohol, altres 

drogues. Epidemiològic (viatges, animals, ingesta aigua/llet,..), Conductes de risc. Hàbits fisiològics. Història Ginecològica. Transfusions. Quines activitats fa en un dia habitual de la seva vida?. 
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Antecedents patològics - Anamnesi per aparells 

Cardiològic, Respiratori, Digestiu, Endocrino lògic, Neurològic, Infeccions, Osteoarticular – Locomotor, Immunitàri, Urològic - Renal, Ginecològic, Otorrinolaringologia, Salut Mental 
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Antecedents patològics - Anamnesi per aparells – continuació - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicació 
nom del fàrmac, dosis i freqüència 

 

- 

 

 

 

- 
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- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Malaltia actual  
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Exploració física    
 

PA: 
 

FC: FR: Tª: 

Pes: 
 

Talla: IMC: PC: 

  
Estat general. Situació psíquica 

  
Pell, ungles i mucoses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Exploració del crani i coll   

Ulls - Fons d'ull. Palpació artèries temporals. Orofaringe. Oïdes – Otoscòpia. Tiroides  

 
 
 
 
 

 
Ganglis 

Coll i submaxilars Supraclaviculars Aixelles Engonals Altres 

 
 

    

Descripció: 
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- Exploració de  les mames 

 
 

 
 
Exploració aparell respiratori  - tipus de respiració, freqüència respiratòria, inspecció, palpació, percussió, 
auscultació,.. – SpO2: 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exploració aparell cardiovascular  - polsos, edemes, bufs, fregaments, IJ, RHJ, insuficiència venosa, signes 
de trombosis venosa profunda... 
                       
   
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                             
 
                   
Exploració abdomen  - inspecció, palpació, percussió, auscultació – 

 
- Punyo - percussió lumbar 
 
 
- Exploració genitals. Tacte vaginal 
 
 
- Tacte rectal 
Exploració aparell locomotor - osteroarticular:  articulacions, valoració de amplitud moviments, signes 
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inflamatoris, vessaments,...Columna, musculatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
Exploració Neurològica 
 

Funcions superiors      Normal                           Alterat 

Consciència  i Atenció             O  

Orientació        O  

Gnosis  capacitat de reconeixement visual      O  

Funcions parietals dretes valoració negligència i nosognosia     O  

Llenguatge: fluent, comprensió denominació, repetició, lectura i escriptura      O  

Praxis capacitat de realització de activitats motrius      O  

Memòria      O  

Raonament abstracte i capacitat de judici 
Interpretació de l’entorn  

     O  

 

Signes meningis : Rigidesa de clatell, signes de Kernig i Bruzinski 
 

 

Parells Cranials  Normal                         Alterat 
I. Olfactori      O  

II. Agudesa visual, campimetria. Fons d’ull      O  

III Motilitat ocular extrínseca. Apertura palpebral. 
IV. Motilitat ocular intrínseca: mida pupil.lar, 
asimetria, reflexa fotomotor, acomodació, 
convergència 

     O  

     O  

     O  

V. Sensibilitat, motricitat, reflexe corneal i masseter      O  

VII. Motilitat facial, mímic, buccinador      O  

VIII. Audició. Rinne-Weber      O  

IX – X. Vel paladar, fonació, reflexe nauseós, 
deglució, disàrtria 

     O  

XI. Esternocleido mastoïdal      O  

XII. Situació llengua, atròfia fasciculacions      O  

 

Motilitat  Normal  Alterat 
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Dèficits motors: Balanç muscular(1-5), localització, 
trofisme muscular. 

     O  

Moviments involuntaris, to muscular,fasciculacions…    O  

0 sense contracció, 1 fibrilació muscular o signes de contracció, 2 mobilitat activa sense gravetat, 3 mobilitat activa contra gravetat, 4 mobilitat activa contra i una certa resistència  (4- 

resistència lleugera, 4+ resistència forta), 5 potencial muscular normal 

  
Sensibilitat Normal  Alterat 
Superficial: dolor, tèrmica, tàctil.      O  

Profunda: vibratòria, artrocinètica      O  

Combinada: estereognòsica, grafoestèsia, doble 
estimulació simultània 

     O  

 

Coordinació equilibri  Normal  Alterat 
Dit-nas, rebot, taló-genoll. Moviments alterns      O  

Romberg      O  

Marxa      O  

 

Reflexes       Musculars profunds                                                            Cutanis o superficials 

 Bicipital Tricipital EstiloRad CubPron Rotulià Aquil·li  C. Plantar Cut Abd 

Dret          

Esq          

 

Reflexes patològics:  Palmomentonià, grasping, perioral, retractor, glabel.lar 
 
 
Cribatge de Risc Nutricional  - NRS 2002 

Dèficit Nutricional 

                                                      (cal puntuar l’opció adequada del malalt) 

0 

Absent 

1 

Lleu 

2 

Moderat 

3 

Greu 

Estat nutricional normal O    

Pèrdua de pes > 5% en 3 mesos o ingesta 50-75%  O   

Pèrdua de pes > 5% en 2 mesos o IMC 18.5-20.5 o ingesta 25-50%   O  

Pèrdua de pes > 5% en 1 mes o IMC 18.5-20.5 o ingesta 0-25%    O 

Gravetat de la malaltia 

                                                      (cal puntuar l’opció adequada del malalt) 

0 

Absent 

1 

Lleu 

2 

Moderat 

3 

Greu 

Requeriments nutricionals normals O    

Fractura maluc, MPOC, hemodiàlisi, diabetis, oncologia  O   

Cirurgia major abdominal, pneumònia greu, malalties hematològiques malignes   O  

UCI, trasplantament MO, traumatisme cranioencefàlic    O 

Edat del malalt     

Si ≥ 70 anys cal sumar 1 punt  O   

Totals     

Puntuació total  (Si ≥ 3 cal iniciar Tt nutricional, si < 3 repetir la propera setmana)  

 
 

ÍNDEX DE BARTHEL. Valoració de necessitats d’ajuda 
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MENJAR                                      10 Autò nom, 5 Ajuda, 0 Dependent  

BANY                                           10 A utònom, 0 Dependent 

HIGIENE PERSONAL                  5 Autònom,  0 Dep endent  

VESTIR-SE / DESVESTIR-SE     10 Autònom,  5 Ajuda, 0 Dependent  

CONTROL ANAL                         10 Cap problem a, 5 algun Accident, 0 Incontinent  

CONTROL VESSICAL          10 Cap problema, 5 algun Accident, 0 Dependent  

ÚS DEL WC                          10 Autònom, 5 Aj uda, 0 Dependent:  

TRANSFERÈNCIA               15 Autònom, 10 Ajuda mí nima, 5 Gran ajuda, 0 

Dependent 

CAMINAR                              15 Autònom, 10  Ajuda, 5 Cadira de rodes, 0 

Dependent 

PUJAR i BAIXAR ESCALES 10 Autònom, 5 Ajuda, 0 Depen dent 

 

 
 Escala EMINA – Risc Úlceres 

Punts Estat Mental Mobilitat Humitat R/A    Inconti nència Nutrició Activitat 

0 Orientat Completa No Correcta Deambula 

1 Desorientat o apàtic o passiu Lleugerament limitat Urinària o fecal ocasional Ocasionalment incompleta Deambula amb ajuda 

2 Letàrgic o hipercinètic Limitació important Urinària o fecal habitual Incompleta Sempre precisa ajuda 

3 Comatós Immòbil Urinària i fecal No ingesta No demabula 

Resultat/puntuació : Nivell de risc: 0 - sense risc,    1-3 Baix ,    4-7 mig,    8-15 elevat 

 

 

MINIEXÀMEN COGNOSCITIU Per valoració cognoscitiva – Deteriorament cognitiu. Cal aplicar-lo quan el pacient està estable 

 

ORIENTACIÓ  temps/espai: 

Digui’m el dia de la setmana:       Dia del mes:      Mes:     Any:    Estació:                                              

1 punt per resposta  ....5 

Digui’m on estem:      Planta:       Ciutat:        Província:         Nació:  

                      1 punt per resposta   ...5 

FIXACIÓ 

A continuació li diré 3 paraules, i quan acabi les ha de repetir (primera repetició compte 

1 punt per resposta correcta). Una vegada puntuat, si no ho ha fet be ho repetirà fins 

que ho aprengui, màxim 6 intents. Cal que  recordi les paraules perquè les hi 

preguntaré més tard.   (Cat) pesseta, sabata, taronja    (Cast) peseta, caballo, manzana

                                                                                                                 ....3 

CONCENTRACIÓ i CÀLCUL: 

Si té 30 pessetes i en va donant de 3 en 3, quantes n’hi van quedant?  

                                                                       Un punt per cada resposta correcta      ....5 

           

MEMÒRIA: 

Recorda les tres paraules que I’hi he dit abans?         ....3 

LLENGUATGE I CONSTRUCCIÓ 

Ensenyar un bolígraf: què es això?                                                                  ....1 

 

Copií aquest dibuix 

  

si es mantenen tots el angles i s’enllacen les figures 1 punt                                       ....1 

 

                                                                               PUNTUACIÓ TOTAL:________ ...35 

Deteriorament si puntuació < 24 punts    (<18 si és analfabet) 

Deteriorament si puntuació < 27-28 punts  en < 65 anys  

Deteriorament       Lleu 24-18     Moderat  18-10     Greu < 10 
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Ensenyar un rellotge: què es això?                                               ....1 

Repeteixi aquesta frase: (Cat) botons i rovellons s’amaguen pels racons    

(Cast)  en un trigal había 5 perros                                                                                ....1 

Ara faci el que jo digui:      Agafi aquest paper amb la ma dreta, doblegui'l per  

la meitat i posi'l al terra                            1 punt per cada ordre correcta                 ....3 

Llegeixi això i faci el que diu:    TANQUI  ELS ULLS                             ....1 

Escrigui una frase, la que vostè vulgui (S+V+Obj):                             ....1 

 

 

Test de Pfeiffer  Per valoració cognoscitiva – Deteriorament cognitiu. Cal aplicar-lo quan el pacient està estable 

Instruccions:  Formuleu les preguntes de la una a la deu d'aquesta llista i anoteu les 

respostes. Formuleu la pregunta 4 només en el cas que el client tingui telèfon. Anoteu 

el numero total d'errors relatius a les deu preguntes 

 

1.- Quina es la data d'avui?................................................................ 
                                                  dia                   mes                   any 

2.- Quin dia de la setmana es avui?.............................................. 

3.- Quin es el nom d'aquest lloc? ............................................... 

4.- Quin es el seu numero de telèfon? ............................................ 

5.- Quina edat té? ........................................................... 

6.- A on ha nascut?.......................................................... 

7.- Quin es el nom del president del Govern (Català/Espanyol)? ........................ 

8.- Quin es el nom de l'anterior president del Govern (Català/Espanyol)? ................. 

9.- Quin es el primer cognom de la seva mare? ..................................... 

10.- Resteu 3 de 20 i seguiu de 3 en 3 fins al final................................... 

 

0-2 errors: intacte 

3-4 errors: deteriorament intel·lectual lleu 

5-7 errors: deteriorament intel·lectual moderat 

8-10 errors: deteriorament intel·lectual greu 

 

Permeteu un error més si la persona només te educació primària 

Permeteu un error menys si la persona te una educació de grau mig o superior 

Permeteu un error mes en persones procedents de grups segregats o marginals 

 

Altres documents d’ajuda:. Programa PreAlt. Escala de depressió geriàtrica.  Avaluació de la competència. 
Enquesta nutricional (test inicial: ha perdut pes en els darrers 3 mesos, ha reduït la ingesta la darrera setmana, 
és un pacient greu: una resposta positiva cal passar l’enquesta) 
 

Abreviatures : ABVD – activitats bàsiques de la vida diària, PA – Pressió arterial, FC Freqüència Cardíaca, Tª - Temperatura, PC -  

perímetres cintura, IMC – Índex de Massa Corporal, IJ Ingurgitació jugular, RHJ –Reflux hepatojugular, NRS – Nutrition  
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13. Altres annexos  

ANNEXE 3: 
 
Programes de les diferents rotacions del resident de 
Medicina Interna 
-Revisades Agost 2001 i juny 2006- 
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MEDICINA INTERNA 
 
Capacitat d’orientar l’estudi i fer el diagnòstic diferencial de les grans 
síndromes: 
 
• Sdr. Febril d’origen desconegut 

• Sdr. Constitucionals (Q. Tòxic) 

• Sdr. Astènica 

• Edemes., alteracions electrolítiques, equilibri AB,… 

• Principals Sdr. Hematològiques:. Anèmica, plaquetopènia, policitèmia, sdr. 

Hemorràgica,… 

• Principals Sdr. Respiratòries:  dispnea, tos,  hemoptisi, cianosi, nòduls pulmonars, Rx i 

TAC de tòrax,…. 

• Principals Sdr. Cardiovasculars:  dolor toràcic,  HTA, … 

• Principals Sdrs. Gastrointestinals: dolor abdominal, epigastràlgia, restrenyiment, 

hematemesi, melenes, disfàgia, diarrea, restrenyiment, icterícia, ascites, hepatomegàlia, 

Rx i TAC abdomen,... 

• Principals Sdr. Neurologiques: cefalees, síncope, epilèpsia, vertígens, parèsia - paràlisi, 

alteracions del comportament, demències, estats confusionals, sdr. Doloroses, TAC 

cranial, … 

• Principals Sdr. Dermatològiques: Pruïja, urticària, petèquies, .. 

• Principals Sdr. Esquelètiques: miàlgies, artràlgies, … 

• Estudi d’adenopaties. 

• Orientació  en el estudi de pacients amb pluripatologia 

• Coneixements per al diagnòstic i tractament de les malalties sistèmiques  

• Coneixements per al diagnòstic i tractament de les malalties infeccioses 

• Coneixements per al maneig de pacients amb infecció pel VIH (objectius detallats 

posteriorment) 

 

• Coneixements per al diagnòstic i maneig dels principals factors de risc cardiovascular 

(hipertensió, lípids, …). Coneixements sobre les objectius a assolir i la terapèutica. 

Prevenció primària i prevenció secundària de les malalties cardiovasculars (objectius 

detallats posteriorment) 
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• Maneig del pacient mèdic en les alternatives a l’hospitalització convencional (AHC): 

Hospitalització a Domicili (HaDom), Unitat de diagnòstic ràpid (UDR) i Hospital de Dia 

Mèdic (HDMQ). 

• Coneixement de les patologies dels pacients d'edat avançada. 

 
GUÀRDIES ÀREA MÈDICA: 

 

Es realitzaran en el Servei d’urgències i el seu caràcter és obligatori. S’estima que el 
desitjable és fer un mínim de 4 guàrdies al mes i, en tot cas, no superior a 6 guàrdies al mes 
(en còmput semestral). El darrer any es contempla la opció de fer guàrdies d’especialitat a 
la planta de Medicina Interna, així com fer guàrdies voluntàries al servei de Cures 
Intensives (suport a l’adjunt de Guardia d’aquesta especialitat). 
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Objectius de formació en patologia cardiovascular per als residents de 
medicina interna 

 
Esteve Llargués Rocabruna 
Mònica Vila Vall-llobera 
Elisabeth Sanchez 
Unitat de Risc Cardiovascular 
Servei de Medicina Interna 
Fundació Hospital/asil de Granollers 
 
Objectius en coneixements dels residents de Medicina Interna 
Es facilitarà material bibliogràfic per a la formació.  
La formació pràctica es donarà tant en els pacients ingressats a planta com en el seguiment 
de pacients consultes externes. Es faran  primeres visites. 
 
1. Coneixements del procés d’aterogènesi trombosi / aterotrombosi 
 
2. Hipertensió arterial: 

- Mesura correcta de la pressió arterial 
- Diagnòstic 
- Hipertensió secundària 
- Crisi hipertensiva, urgència hipertensiva, emergències hipertensives.  
- Avaluació clínica del pacient. Valoració de fons d’ull. Estudi òrgans diana 
- Exploracions complementàries: ECG, Rx de tòrax, Ecocardiografia, Ecografia 

abdominal, DIVAS.  
- Situacions especials: gestació, patologies concomitants: insuficiència renal, diabetis, 

insuficiència cardíaca, ... 
- Objectius de control (en funció del risc / patologies associades) 
- Tractament no farmacològic: dieta – restriccions de la sal, aliments funcionals, 

exercici 
- Maneig de fàrmacs: grups de fàrmacs, indicacions segons patologia concomitant, 

dosis, associacions, efectes secundaris, contraindicacions. 
- Compliment terapèutic 
- AMPA – automesura de la pressió arterial 
- MAPA – Monitorització ambulatòria de la pressió arterial coneixement de les 

aplicacions i funció (quan estigui en funcionament) 
 

3. Dislipèmies: 
- Mesura dels paràmetres del perfil lipídic. Dejuni 
- Mesura dels paràmetres del perfil lipídic en fase d’isquèmia aguda 
- Diagnòstic i classificació 
- Fórmula de Friedwald. Índex aterogènic.  
- Dislipèmies secundàries 
- Avaluació clínica del pacient 
- Objectius de control en funció del risc cardiovascular o patologia concomitant 
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- Tractament no farmacològic: dieta – grups d’aliments, aliments funcionals, enquesta 
dietètica, exercici - enquesta 

- Maneig de fàrmacs: grups de fàrmacs, indicacions segons patologia concomitant, 
dosis, associacions, efectes secundaris, contraindicacions. 

- Compliment terapèutic 
 
4. Tabac: 

- Estudi del pacient fumador 
- Càlcul de l’Índex paquets - any 
- Test de dependència i motivacional (Fagerström, Richmond) 
- Situació de l’estadi del procés (Prochascka i DiClemente) 
- Coxioximetre 
- Entrevista motivacional 
- Tractament no farmacològic 
- Tractament farmacològic: fàrmacs, indicacions, dosis, efectes secundaris, 

contraindicacions. 
 
5. Prevenció primària: 

- Concepte de risc cardiovascular 
- Coneixement de les diferents taules de risc 
- Càlcul del risc coronari 
- Pacients d’alt risc. Antiagregants 
- Abordatge del pacient amb pluripatologia  

 
6. Prevenció secundària: 

- Estudi de factors de risc no convencionals. Tractament 
- Objectius de control dels diferents factors de risc 
- Abordatge del pacient amb pluripatologia 
- Antiagregants 
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OBJECTIUS DE LA ROTACIÓ-HOSPITAL DE DIA MÈDIC: 
Dra.Anna Soler 
1-Obtindre maneig clínic del pacient derivat a un Hospital de Dia Mèdic: 
 
 -Conèixer els principals motius de derivació 
 
 -Conèixer procedència de derivació de malalts 
 
 -Conèixer el perfil general del pacient: 

.Pacient amb malaltia aguda potencialment greu en fase estable. 

.Pacient amb malaltia crònica descompensada i en fase estable. 

.Pacient estable que requereixi tractaments o procediments assumibles a 
l’Hospital de Dia (p.e: tractament e.v  d’una dosi al dia, aerosols, paracentesis 
evaqüadores..). 
 

 -Conèixer els objectius terapèutics de la Unitat: 
 
  .Fer seguiment i tractament d’altes precoces en fase estable. 

.Donar suport al servei d’urgències evitant ingressos “inapropiats”                                                          

.Prevenció del reingrés dels pacients amb malaltia crònica i tractament de les 
descompensacions en fase estable. 
.Oferir procediments diagnòstics i terapèutics a altres unitats específiques 
(UDEN, CCEE-MI,...). 
 

 -Conèixer i assolir maneig de les principals patologies ateses a la Unitat: 
 

CARDIOLOGIA -Insuficiència cardíaca descompensada estable. 
-Pericarditis aguda, control evolutiu. 
-Altres 

PNEUMOLOGIA -Pneumònies / infeccions respiratòries no 
pneumòniques. 
-Pacients que requereixin toracocentesis diagnòstiques o 
evaquadores. 
-Pacients MPOC reaguditzats estables. 
-Pacients que requereixin aerosolteràpia. 
-Suport a programa específic. 
-Control d’embassaments pleurals diagnosticats. 
-Altres 

DIGESTIU -Hepatopatíes cròniques descompensades 
-Descompensacions ascítiques, pacients que requereixin 
paracentesis evaquadores repetides. 
-Pancreatitis, “alta precoç”. 
-Tractament Acmonoclonals e.v, sagníes,.. 
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NEUROLOGIA -Pacients amb patologia NRL (altes precoces), pendents 
acabar estudi i posterior derivació a NRL. 
-Pacients que requereixin P.L ambulatòria 
-Tractaments amb corticoides e.v (EM), toxina botulínica 
i altres 

UDEN -Descompensacions hiperglucèmiques no cetòsiques que 
permetin control ambulatori. 
-Proves funcionals endocrinològiques 

MEDICINA INTERNA -“Altes precoces” en general, que requereixin control 
estret i/o proves complementàries per “tancar el procés”. 
-Infeccions agudes però en fase de resolució que 
requereixin un control estret i/o proves 
complementàries posteriors. 
-Tractament de les TVP i no es pugui fer tractament a 
domicili. 
-Tot aquell pacient estable que requereixi una tècnica 
diagnòstica o terapèutica no factible des de CCEE. (P.e: 
puncions, punch, etc).  

HEMATOLOGIA -Transfusions. 
-Sangries. 

REUMATOLOGIA 
 

-Puncions articulars 
-Tractaments amb Acmonoclonals i altres 

NEFROLOGIA -Controls/seguiment de funció renal 
 

 
2-Obtindre maneig de les principals tècniques diagnòstiques i terapèutiques 

(toracocentesi, paracentesi, PL,...) 

3-Coneixement dels principals tractaments mèdics realitzats a l’hospital de Dia: 

-Quins són 
 -Indicacions 
4- Participació en projectes de la Unitat  
 
5- Registre diari de l’activitat: 
 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Sessió MI X x x  x 
Sessió 

general 
   x  

1es visites + 
successives 

X x x x x 

Procediments X x x x x 
 
 
Es realitzarà registre diari de l’activitat per part del resident. 
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PRINCIPALS OBJECTIUS DE LA ROTACIO DE RESIDENTS PER LA UDR 
 
La rotació per UDR sol ser curta, moltes vegades inferior a un mes, i això condiciona l’ 
activitat dels residents en la unitat. 
Al ser una unitat petita l’activitat és majoritàriament assistencial.  
Es considera que el resident que pasa per la UDR ja ha adquirit uns coneixements i 
habilitats tècniques que li permeten la valoració i orientació correcte de la majoria de 
malalts. 
 
Objectius generals: 
Conèixer la dinàmica de funcionament de les UDR 
Conèixer el perfil de malalt de UDR i les patologies adequades que han de ser ateses a la 
unitat. 
Participar en tot el procés assistencial del malalt des del seu inici en la primera visita fins la 
obtenció del diagnòstic i la seva derivació a l’especialista o Aprimaria. 
Adquirir capacitat per el maneig i orientació diagnòstica adequades dels pacients de UDR 
 
Objectius concrets: 
Inici del procés assistencial: 

-Realitzar anamnesi i exploració física exhaustives dels malalts en la 1ª visita 
-Realitzar tècniques habituals si calen: paracentesi, toracocentesi, PAAF. 
-Interpretació d’analítiques i rx tòrax/abdomen. 
Realitzar la orientació diagnòstica dels pacients: 
-Indicació d’exploracions diagnòstiques adients i coordinació de les mateixes. 
Interpretació dels resultats de les proves diagnòstiques i presa de decisions. 
 
 

Altres objectius: 
Atenció dels pacients d’UDR ingressats a la unitat de curta estada per procediments 
invasius. 
Aconseguir habilitats comunicatives amb el malalt i els familiars. 
Habilitat en la comunicació dels diagnòstics en general. 
Habilitat en la comunicació del diagnòstic de càncer. 
Elaborar els informes d’assistència dels malalts. 
Assistir a la presentació de casos en les sessions de cirurgia digestiva-oncologia o cirurgia 
toràcica-pneumologia. 
 
Formació curricular: 
Participar en algun treball d’investigació clínica, ja sigui publicació en revistes o 
comunicació a congrés mèdic. 
Col.laborar en l’elaboració de algun protocol de la unitat 
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VIH. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE MÉDICOS RESIDENTES DE MEDICINA INTERNA.  

OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN 

Al finalizar el periodo de rotación el residente debe estar capacitado para: 

1. Realizar la orientación diagnóstica de los problemas que afectan a los pacientes 

infectados por el VIH. 

2. Conocer el tratamiento de las principales infecciones oportunistas.  

3. Efectuar el seguimiento ambulatorio de estos pacientes 

4. Estar familiarizado con el manejo de las situaciones urgentes que presentan estos 

pacientes.  

5. Aprendizaje en el método de trabajo en equipo para proporcionar una atención integral 

que contemple aspectos físicos, psicoemocionales, espirituales y sociales.  

6. Adquirir conocimientos necesarios en aspectos preventivos de la enfermedad.  

 



 

Direcció General. Àrea de docència. Av. Francesc Ribas, sn. 08402 Granollers. T. 938 425 042. 
docencia@fhag.es 

42

Itinerari docent   Edició 2ª 

CARDIOLOGIA 

OBJECTIUS GENERALS 

Diagnòstic clínic 
- Aprendre a fer història clínica i exploració física acurada en malalts cardiovasculars 

en general i particularment en aquelles situacions freqüents per a un internista com 

ara: dolor toràcic, hipertensió, síncope, IC de debut, pericarditis, endocarditis, 

miocardiopatia i afectació cardíaca de malalties sistèmiques. 

- Aprendre a contrastar les dades obtingudes per anamnesi i exploració amb les 

obtingudes per proves complementàries bàsiques: ECG, radiologia simple, 

ecocardiografia.  

- Familiaritzar-se amb les arítmies cardíaques més habituals. 

 

Proves complementàries 
- Interpretar correctament les alteracions electrocardiogràfiques de les patologies 

més freqüents i de les que requereixen tractament urgent.  

- Aprendre les indicacions de les proves especialitzades: holter, ergometria, ús 

d’isòtops, estudis electrofisiològics i estudis hemodinàmics. Cal assolir també 

coneixements bàsics en aquestes tècniques que permetin comprendre els informes 

dels resultats.  

 

Tractament 
- Maneig farmacològic correcte de la cardiopatia isquèmica, HTA i insuficiència 

cardíaca. 

- Prevenció secundària IAM 

- Indicacions de trombolisi i coneixements bàsics dels fàrmacs emprats habitualment. 

- Ús amb segureta dls antiarítmics bàsics 

- Aprendre les indicacions d’anticoagulació amb cardiologia 

- Indicacions del marcapàs, coneixements bàsics sobre tipus de marcapassos 

- Indicacions i tècnica de cardioversió 
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- Indicacions i complicacions  de la cirurgia i altres tècniques terapèutiques invasives 

en les patologies més habituals: cardiopatia isquèmica, valvulopaties, patologia 

aòrtica, etc. 

 

Dinàmica assistencial 
- Criteris d’ingrés a sala d’hospitalizació convencional i UCI –coronària 

- Identificació dels problemes urgents que apareixen a les sales d’hospitalització 

- Reconèixer quin tipus de patologia necessita atenció en hospital de tercer nivell 

- Procurar acudir alguns dies, si és possible, a consultes externes 
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 PNEUMOLOGIA 

 

OBJECTIUS A ACONSEGUIR DURANT LA ROTACIÓ EN MEDICINA INTERNA, 
PNEUMOLOGIA. 

- Adquirir habilitat en la pràctica d’anamnesi a pacients amb patologia respiratòria.  

Sistematització de l’interrogatori clínic: riscs ocupacionals, hàbit tabàquic, grau de 

dispnea, tipus de dolor toràcic. 

- Adquirir habilitat en l’exploració física del pacient amb diferents patologies 

respiratòries. Sistematització de les descripcions en la Història clínica. 

- Aprendre a valorar la RX de tòrax i correlacionar-la clínicament. 

- Adquirir habilitat en el maneig de malalts respiratoris en una planta 

d’hospitalització d’aguts i conèixer les diferents patologies que s’atenen al nostre 

centre. 

- Aprendre la sistemàtica de confecció de resums clínics i com s’elabora una alta d’un 

malalt respiratori. 

- Adquirir habilitat en el diagnòstic, caracterització, valoració de gravetat i maneig de 

pacients amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica.  

- Conèixer la utilització de la rehabilitació i fisioteràpia respiratòria i l’ús de 

qüestionaris de qualitat de vida relacionada amb la salut. 

- Conèixer la utilització de terapèutiques sofisticades en pacients amb malalties 

respiratòries cròniques: ventilació mecànica no invasiva, cirurgia de reducció de 

volum pulmonar, cirurgia de resecció de l’emfisema bullós. 

- Adquirir habilitat en l’ús de l’oxigenoteràpia en la clínica i del maneig de la 

insuficiència respiratòria. 

- Adquirir habilitat en el tractament de l’asma i l’ús de broncodilatadors en general 

- Adquirir habilitat en el maneig d’antibiòtics per les infeccions respiratòries. 

- Adquirir habilitat en el maneig de l’embassament pleural 

- Adquirir habilitat en el maneig del malalt amb tuberculosi 

- Adquirir habilitat en el maneig del pneumotòrax  espontani i del maneig dels 

drenatges toràcics i sistemes d’aspiració 

- Conèixer la sistemàtica diagnòstica i d’estadiatge del malalt amb càncer de pulmó 

- Conèixer la sistemàtica diagnòstica de les malalties intersticials pulmonars 
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- Col.laborar en la realització d’un treball d’investigació clínica i adquirir habilitat en 

la redacció d’una publicació i/o presentació d’una comunicació en un congrés 

mèdic.Tècniques pneumològiques 

- Aprendre a interpretar  correctament una espirometria simple i una gasometria 

arterial 

- Aprendre a utilitzar el pulsioxímetre 

- Adquirir habilitat en la pràctica de toracocentesi  i en la col.locació de drenatges 

toràcics. 

- Conèixer les diferents proves funcionals respiratòries que es practiquen al nostre 

centre i quines indicacions tenen.  

- A través de l’assistència al gabinet de broncoscòpies, conèixer la morfologia i funció 

de les vies respiratòries in vivo. 

- Conèixer la pràctica de broncoscòpies, de les diferents tècniques associades i la seva 

utilitat i indicacions. 

- Adquirir habilitat en certes tècniques pneumològiques: biòpsies pleurals, etc.  



 

Direcció General. Àrea de docència. Av. Francesc Ribas, sn. 08402 Granollers. T. 938 425 042. 
docencia@fhag.es 

46

Itinerari docent   Edició 2ª 

GASTROENTEROLOGIA I HEPATOLOGIA 

PROGRAMA DOCENT DE LA FORMACIÓ DELS METGES RESIDENTS DE M.I. 

1. Unitat d’Hospitalització 

2. Consultes Externes 

3. Serveis Centrals 

 

1. UNITAT D’HOSPITALITZACIÓ 

- Responsabilització directa de l’assistència en tot el seu procés d’estada dels malalts 

a la planta. Tant en aquest aspecte com en el del procés d’informació i comunicació 

amb els malalts i familiars l’adjunt en realitzarà la tutela decreixent. 

- Aprenentatge i realització de tècniques exploratòries bàsiques com la de la 

parecentesi exploradora i evacuadora. 

- Contacte amb els especialistes dels serveis centrals i els responsables d’altres 

exploracions complementàries sobre indicacions i alternatives en l’estudi dels 

pacients concrets, així com acompanyar a alguns pacients en la realització de les 

exploracions complementàries previstes.  

- Actualització d’un dels protocols de l’especialitat durant el període de rotació 

- Acordar amb els professionals de l’especialitat la realització d’un projecte de treball. 

- Assistir a les sessions mèdico-quirúrgiques o de treball interdisciplinar 

programades 

- Assistir, si és possible, a algun acte, jornada o curs de formació continuada de 

l’especialitat.  

- Responsabilització de la presentació dels casos problema en el servei i en d’altres 

serveis.  

2. CONSULTES EXTERNES 

- Assistir almenys a quatre jornades a la Consulta Externa de l’especialitat (dues de 

les quals serien amb un altre especialista que no fos el tutor de la planta) 
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3. SERVEIS CENTRALS 

- Assistència a sis jornades d’endoscòpia digestiva a fi de conèixer les tècniques, les 

indicacions i les contraindicacions dels diferents procediments endoscòpics (FGS, 

FCS, CREP, esclerosi endoscòpica, col.locació de sondes de gastrostomia, etc. ) 

- Assistència a dues sessions endocòpico-anatomopatològiques 

- Assistència al servei de RX, a quatre jornades per conèixer la mecànica de les 

distintes proves radiològiques, com són el trànsit digestiu, l’enema opaca, l’ecografia 

intervencionista, la punció biòpsia hepàtica, la TAC abdominal, etc., així com a la 

valoració de les imatges.  
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UDEN 

OBJECTIUS PER ALS RESIDENTS QUE ROTEN PER LA UNITAT 

 

DIABETIS MELLITUS 

Coneixements: 

- Conèixer les diferències bàsiques entre els dos tipus de diabetis i saber quan hi ha 

signes/símptomes que demanen l’inici de la insulinització. 

- Conèixer l’estructura bàsica de la dieta d’un pacient amb diabetis i el repartiment 

d’hidrats de carboni, segons el tipus de tractament mèdic que segueix. 

- Conèixer els diferents fàrmacs que es poden usar en el maneig de la diabetis 

mellitus, els seus mecanisme d’acció, les situacions on estan indicats i les 

contraindicacions. 

- Conèixer la tasca a realitzar en la consulta d’educació terapèutica (educació 

dialectològica) 

- Conèixer les diferents complicacions agudes que es poden donar en el curs de la 

malaltia, i les diferències bàsiques en quant al maneig i tractament d’elles: 

hipoglucèmia, cetosi, cetoacidosi, descompensació hiperglucèmica no cetòsica, 

síndrome hiperosmolar. 

- Conèixer les diferents complicacions tardades relacionades amb la diabetis. 

Conèixer els mètodes que es fan servir per detectar-les i la periodicitat en que cal 

buscar-les.  

- Conèixer les últimes tendències en el control global del pacient amb diabetis: 

importància de l’educació diabetològica, control lipídic, control de TA i d’altres 

factors de risc. Treballs de referència (DCCT, UKPDS) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Direcció General. Àrea de docència. Av. Francesc Ribas, sn. 08402 Granollers. T. 938 425 042. 
docencia@fhag.es 

49

Itinerari docent   Edició 2ª 

 

Habilitats: 

1. Aprendre a realitzar una història clínica completa focalitzada en la diabetis mellitus. Cal 

que durant el període de rotació es facin almenys tres primeres visites de diabetis, per 

tal d’aprendre la mecànica de la història.  

2. Aprendre l’exploració física imprescindible a fer davant un malalt amb diabetis. 

Aprendre a fer una exploració vascular i neurològica basada en les extremitats 

inferiors. Això es podria fer visitant amb el podòleg una tarda. 

3. Aprendre les normes bàsiques en la pauta d’insulinització i regulació de la dosi 

d’insulina.  

4. Aprendre el maneig  dels sistemes d’administració d’insulina, reflectòmetres i demés 

material bàsic per al maneig del pacient amb diabetis. Això es pot aprendre estant amb 

l’educadora (Maria Vila), dos o  tres dies.  

TIROIDE 

Coneixements: 

- Saber interpretar les anàlisis de funció tiroïdal 

- Conèixer les disfuncions tiroïdals més freqüents i les causes més comunes que les 

motiven 

- Aprendre a fer una història clínica centrada en patologia tiroïdal 

- Saber en quines circumstàncies s’ha d’iniciar tractament antitiroïdal 

- Saber com es comença una pauta de tractament substitutiu amb tiroxina 

- Conèixer les diferents exploracions complementàries que es fan servir en patologia 

tiroïdal: utilitat de l’ecografia, gammagrafia i punció aspiració amb agulla. 

Habilitats: 

1. Aprendre a explorar la regió cervical. Exploració i valoració del goll/patologia nodular. 

2. Aprendre l’exploració, valoració de l’estat tiroïdal del pacient 

Per aconseguir aquests objectius: 

- Cal que estiguin almenys durant 5 dies a la consulta d’endocrinologia centrada en 

patologia tiroïdal (Dr. Castells). 

- Cal que es facin almenys 6 primeres visites de patologia tiroïdal (patologia nodular, 

hipertiroidisme, hipotiroidisme, hipotiroidisme subclínic…) 
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- Cal estar present en alguna de les sessions de PAAF que es fan els divendres a les 

9:00h 

OBESITAT 

Aprendre la realitat d’una consulta monogràfica d’obesitat 

1. Aprendre a fer una primera valoració de la consulta d’obesitat, atenent els diferents 

aspectes que s’hi relacionen, segons protocol de la UDEN 

2. Saber fer una adequada enquesta dietètica 

3. Aprendre a fer una valoració de la despesa energètica del subjecte i a prescriure una 

dieta segons aquesta despesa energètica i les característiques particular de cadascú. 

Per fer-se una idea d’aquest motiu de consulta, tan freqüent i complexa, caldrà que es facin 

almenys tres o quatre primeres visites d’obesitat i  fer-ne el seguiment d’aquests pacients 

dia a dia. Convindria que durant algunes estones poguessin estar amb l’educadora per 

viure aquesta realitat. 

Altres motius de consulta endocrinològics: 

1. Aprendre a fer una primera valoració i cribatge de l’hirsutisme 

2. Aprendre a fer una primera valoració i cribatge de l’hiperprolactinèmia 
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REUMATOLOGIA 

OBJECTIUS BÀSICS A ADQUIRIR DURANT LA ROTACIÓ DEL MIR DE MEDICINA INTERNA 

PER LA UNITAT 

Com a premissa general, la rotació del MIR per la Unitat ha de tenir una prioritat de tipus 

pràctic, ja que ha de servir perquè en el futur es pugui fer un maneig correcte a l’hora 

d’orientar i tractar la patologia reumatològica. A grans trets, els dos grups de patologies 

primordials que seran prioritàries, són:  

1. Reumatismes articulars i de parts toves 

2. Patologia òssia 

 

Primerament, cal incloure en l’aprenentatge el perfeccionament de les eines bàsiques per al 

diagnòstic de processos reumàtics. 

 

1. INTERROGATORI 

Anamnesi del dolor 

Dolor inflamatori i de funció 

Dolor referit/irradiat 

Topologia del dolor i correspondència anatòmica 

Dolor superficial/profund. 

Cronologia del dolor 

Signes acompanyants (rigidesa, manifestacions neurològiques,..) 

Factors desencadenants / alleugeridors 

Anamnesi dirigida de les principals manifestacions extra articulars de les malalties 

reumàtiques i sistèmiques (cutani mucoses, oculars, intestinals, cardiopulmonars, 

neurològiques, …) 

 

2. SEMIOLOGIA BÀSICA DELS REUMATISMES 

a) Signes articulars bàsics: 

 Dolor (espontani i provocat), tumefacció, embassament articular, limitació  (mobilitat 

normal i patològica), deformitat, subluxació i luxació, anquilosi (fibrosa i òssia). 

b) Aprenentatge de l’exploració sistematitzada de l’aparell locomotor: 
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- Exploració de l’estàtica: desviacions de l’eix 

- Exploració del raquis: mobilitat i maniobres bàsiques, vertebrals i radiculars. 

- Exploració articular: moviments actius, passius i contra resistència. 

- Grans articulacions: espatlles, genolls, anques, sacroilíaques,… 

- Petites articulacions de mans i peus. 

 

Exploració neurològica: 

- Síndromes comunes d’atrapament de nervi perifèric 

- Canal carpià 

- Canal de Guyon 

- Canal tarsià 

- Exploració d’arrels cervicals i lumbars 

- Trajectes radiculars. Maniobres radiculars. Innervació muscular i sensitiva. 

- Reflexes C5-C6-C7-C8, L4-S1 

- Balanç muscular 

- Exploració de parts toves: 

- Tendons (tendinitis, tenosinovitis, resort,…) 

- Bosses sinovials (quist de Baker, trocanteritis, bursitis subacromial,…) 

- Entesis (entesitis plantar, talàlgia) 

Un cop assolida la capacitat de maneig correcte d’aquestes eines bàsiques (anamnesi i 

semiologia dels reumatismes), el següent objectiu és lla capacitat d’estabilir un diagnòstic 

sindròmic i, en base a això, un diagnòstic diferencial. 

 

1. DIAGNÒSTIC SINDRÒMIC I DIFERENCIAL 

a) Síndromes reumatològiques bàsiques 

Topografia (axial/perifèric) 

+ nombre d’articulacions (mono/oligo/poli) 

+ presència de signes inflamatoris (inflamatori/mecànic) 

+ temps d’instauració (agut/crònic) 

+ simetria (simètric/asimètric) 

+ presència de manifestacions extra articulars 

b) Diagnòstic diferencial basat en síndromes bàsiques 
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- mono artritis aguda 

- poliartritis aguda 

- mono artritis crònica o recidivant 

- poliartritis crònica simètrica/asimètrica 

- oligoartritis asimètrica 

- raquiàlgia inflamatòria 

- sacroilitis aguda 

1. ACTITUD DIAGNÒSTICA 

EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES 

a) Proves de laboratori 

- artrocentesi i anàlisi de líquid sinovial 

- aprenentatge de la tècnica d’artrocentesi de genoll 

- interpretació de l’anàlisi del líquid articular 

- recompte i diferencial (líquid mecànic vs inflamatori/sèptic) 

- estudi de cristalls 

- reactants de fase aguda 

- VSG, PCR 

- Paràmetres immunològics bàsics 

- Significat clínic dels diferents anticossos 

- Paràmetres de recanvi ossi 

- Paràmetres del metabolisme fosfo-càlcic 

- Actitud davant d’una hipercalcèmia, hipocalcèmia, elevació de fosfatases 

alcanines. 

a) Proves d’imatge 

1. Radiologia bàsica de l’aparell locomotor 

a. Reconeixement i interpretació de signes radiològics bàsics: erosions, geodes, 

esclerosi, osteopènia pinçament, sindesmòfits, osteòfits, hiperostosi,… 

b. Diagnòstic diferencial radiològic entre processos inflamatoris i degeneratius 

c. Diagnòstic radiològic d’entitats concretes: artritis, artrosi, osteoporosi, 

condrocalcinosi,… 

d. Radiologia normal i patològica del raquis 



 

Direcció General. Àrea de docència. Av. Francesc Ribas, sn. 08402 Granollers. T. 938 425 042. 
docencia@fhag.es 

54

Itinerari docent   Edició 2ª 

1. Indicació i utilitat d’altres exploracions complementàries 

TAC, RNM, ecografia, gammagrafia òssia, densitometria,… 

 

5. NORMES GENERALS PEL MANEIG DE MALALTIES REUMÀTIQUES 

a) Tractament farmacològic 

- Indicacions i normes per l’ús correcte dels analgèsics i els AINES en les diferents 

patologies. 

- Corticoteràpia local i sistèmica: Indicacions, pautes, prevenció i control d’efectes 

secundaris. 

- Fàrmacs antireumàtics de segona línia: Indicacions, pautes i monitorització de 

l’efecte terapèutic i dels efectes secundaris. 

- Maneig farmacològic de la hiperuricèmia i de la gota. 

- Maneig bàsic de la patologia òssia metabòlica: osteoporosi, malaltia de Paget òssia, 

osteomalàcia. 

 

a) Normes generals i tractament físic 

- consell dietètic 

- higiene postural 

- tractament fisioterapèutic i rehabilitador 

- readaptació funcional 

- indicacions d’ortesi i fèrules 

OBJECTIUS FINALS CONCRETS 

Al finalitzar la rotació, el resident haurà d’ésser capaç de:  

1. Afrontar una primera visita a CCEE de Reumatologia 

- fent una anamnesi dirigida en la qual no es descuidin elements importants per a la 

correcta avaluació del pacient 

- havent adquirit la sistemàtica de l’exploració de l’aparell locomotor 

- arribant a un diagnòstic sindròmic correcte mitjançant la interpretació i l’anàlisi de 

l’avaluació prèvia. 

- Sabent indicar les exploracions complementàries adequades 

2. Practicar una artrocentesi de genoll 
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3. Interpretar el resultat de l’estudi d’un líquid sinovial 

4. Llegir un estudi radiològic de l’aparell locomotor 

5. Maneig dels analgèsics, AÏNES, corticoides: indicacions i pautes bàsiques en les 

malalties reumàtiques.  

6. Maneig de la patologia reumàtica d’alta prevalença. 

AVALUACIÓ 

Aquest pla de formació s’entregarà al resident a l’inici de la rotació per donar-li a conèixer 

els objectius. L’avaluació final de la qualitat de la rotació es farà en base a la menor o major 

adquisició, per part del resident, dels punts bàsics esmentats en l’apartat anterior. Aquesta 

avaluació es farà de manera conjunta entre el reumatòleg i el resident, al final de la rotació. 

En cas d’haver-hi alguna clara deficiència en algun dels punts assenyalats, aquesta 

s’intentarà corregir al llarg de la residència.  
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ONCOLOGIA 

 
PRINCIPALS OBJECTIUS DE LA ROTACIÓ DE RESIDENTS DE MEDICINA INTERNA PER 
ONCOLOGIA 

1. Entendre informació general referent al càncer, la detecció precoç del càncer, quins 
son els senyals i els símptomes principals del càncer, com es diagnostica i es tracta 
el càncer. 

2. Diagnòstic, estadiatge i pronòstic de les malalties tumorals. 
3. Classificació TNM. 
4. Protocols institucionals dels principals càncers (mama, pulmó, colo rectal i pròstata) 
5. Principis bàsics de la quimioteràpia, hormonoteràpia, radioteràpia, immunoteràpia. 
6. Complicacions i efectes secundaris dels tractaments oncològics. 
7. Emergències en Oncologia 
8. Tractaments curatius i tractaments pal.liatius 
9. Control simptomàtic del pacient cancerós 
10. Funcionament de l’Hospital de Dia Oncològic 
 
 
Planning: 
 
a) Dos setmanes de rotació per Planta (Pacients Ingressats): la primera setmana sota 

la tutela de la Dra Laura Jolis (càncer de mama i ginecològics) i la Dra Pilar Vicente 
(càncers digestius: colo rectals, gàstrics, esòfag principalment); la segona setmana 
sota la tutela dels Drs José Luis Villar i Dr Santi Escrivá (fonamentalment càncers de 
pulmó i bufeta) i el Dr Miquel Hernández-Bronchud (fonamentalment, limfomes i 
malaltia de Hodgkin’s, tumors germinals, tumors de cap i coll, càncer de pàncrees). 

b) Dos setmanes a CCEE i Hospital de Dia Hemato-Oncològic: 
1. Dilluns: Dra Pilar Vicente (càncers digestius) 
2. Dimarts: Dra Laura Jolis (mama i ginecològics) 
3. Dimecres: Dr Miquel Hernández-Bronchud i Infermeria Oncològica 
4. Dijous: Dr Santi Escrivà (Pulmó, Bufeta, Mama) 
5. Divendres: Dr JL Villar (pulmó, primari no conegut) 
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MEDICINA INTENSIVA 

PLA DE FORMACIÓ DELS RESIDENTS D’ESPECIALITATS MÈDIQUES 

Programa teòric 

- Principis bàsics de la Reanimació Cardio Pulmonar (R.C.P) 

- Insuficiència cardíaca. Xoc cardiogènic. Farmacologia 

- Cardiopatia isquèmica aguda: angor, infart miocardi (I.A.M), complicacions. 

Tractament: vasodilatadors, fibrinolítics.  

- Arítmies greus. Tractament.  

- Cardioversió/Desfibril.lació. 

- Trastorns de la conducció. Tractament. 

- Valoració del ph i gasometries 

- Oxigenoteràpia. 

- Indicacions d’una via aèria artificial: intubació orotraquial, traqueostomia. 

- Ventilació mecènica. Indicacions. Complicacions. Generalitats. Weaning. 

- Insuficiència respiratòria aguda:. Pneumònia,  Asma, TEP,  S.D.R.A. 

- Altres: pneumotòrax, hemoptisi 

- Insuficiència respiratòria crònica aguditzada 

- Insuficiència renal aguda. Maneig. Tècniques extractives 

- Xoc sèptic. Tractament. 

- Antibioticoteràpia a UCI. 

- Hemorràgia digestiva alta 

- Pancreatitis greu 

- Insuficiència hepàtica 

- Nutrició artificial: enteral i parenteral 

- Metabòlic: diabetis. Estats hiperosmolars. Cetoacidosi. 

- Coma. Generalitats. 

- Politraumàtics greus: traumatisme crànio-encefàlic (TCE), toràcic, etc. 

- Accidents vàsculo-cerebrals (AVC): Hemorràgia subaracnoidea. Isquèmies.  

- Status epilèptic 

- Malalties neuromusculars: Síndrome de Guillain-Barré, Miastènia gravis. 

- Intoxicacions medicamentoses. Generalitats.  
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TÈCNIQUES 

(N: necessari, A: aconsellable) 

- Cateterització venosa central: (N) 

- (com a mínim conèixer dues i haver-les realitzat un mínim de 5 vegades*) (N) 

- Femoral: 

- Jugular: 

- Subclàvia: 

- Intubació orotraquial: (N) 

Com ja vàrem comentar, és una tècnica que jo crec que és difícil que els residents 

puguin aprendre a la UCI, ja que a vegades els malalts ja venen intubats i quan no ho 

estan, la seva situació és tan apurada, que és difícil de preveure la seva realització. 

Per poder-la practicar, penso que un primer pas seria intubar als èxitus, després als 

programats de quiròfan i posteriorment, si fos possible, els malalts de la UCI o 

d’Urgències. 

- Cateterització arterial (A) 

- Toracocentesi/Paracentesi abdominal/Punció lumbar (N) 

       (però no forçosament ho han d’aprendre a la UCI) 

- Col.locació d’un drenatge pleural: (A) 

 

ESBORRANY DEL PLA DE FORMACIÓ DELS RESIDENTS QUE EFECTUÏN LA SEVA ROTACIÓ 

PER LA UCI 

Consta de dues parts: teòrica i pràctica 

1. La teòrica, que inicialment és més fàcil de definir, ve marcada actualment per 

l’estructura del servei, amb sis llits i un staff curt, que condiciona la manca de sessions 

teòriques per a formació, encara que jo penso que les sessions de passi de malalts són 

força profitoses, doncs a l’haver-hi M.A.U.S. de diferents hospitals, aporten diferents 

maneres de fer i en certa manera es fa revisió dels diferents temes.  

2. La pràctica, el coneixement de les tècniques de UCI, si bé és fàcil de determinar aquelles 

tècniques que ha de dominar qualsevol resident, es fa més difícil definir quin és el 

nombre de vegades que les ha d’haver practicat, fet que ni tan sols contemplen els plans 

de formació específica dels M.I.R. de Medicina Intensiva, encara que es poden deduir 

aproximadament.  
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Apart, pot donar la coincidència de fer la rotació en una època en que es posin pocs 

accessos vasculars, bé pel tipus de malalts o bé perquè es posin a les guàrdies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Direcció General. Àrea de docència. Av. Francesc Ribas, sn. 08402 Granollers. T. 938 425 042. 
docencia@fhag.es 

60

Itinerari docent   Edició 2ª 

NEFROLOGIA (HOSPITAL DE MOLLET) 
Responsable i Cap de servei: Dr.Jordi Viladoms Guerra 
 
OBJECTIU PRIMORDIAL: Que el metge resident agafi criteri en el maneig del malalt renal. 

Aquest objectiu s’assolirà a partir dels següents ítems: 

• Saber diagnosticar les patologies del pacient renal. 

• Saber indicar e interpretar correctament els resultats de les exploracions 

complementàries. 

• Ser capaç d’elaborar un judici clínic raonat per cada situacions. 

• Saber prioritzar les opcions terapèutiques. 

 

Principals coneixements nefrològics que es revisaran: 

• Trastorns hidroelectrolítics, àcid-base i regulació humoral. 

• Fracàs renal agut (FRA): causes, diagnòstic i tractament. 

• Síndrome nefròtica. 

• Biòpsia renal: indicacions i rendiment diagnòstic. 

• Accés vascular per hemodiàlisi. Implantació de catèters centrals sota control 

ecogràfic. 

• Insuficiència renal crònica (IRC.Diagnòstic diferencial amb el FRA. 

• Maneig de l’anèmia i l’osteodistròfia renal en el pacient amb IRC. 

• HTA. Tractament no farmacològic, medicació hipotensora. Crisis hipertensives. 

Indicacions i interpretació de la MAPA. 

• Litiasi renal: causes i conseqüències. 

• Uropatía obstructiva. 

DISTRIBUCIÓ DE LA TASCA DIÀRIA: 

1. Primera semana: 

• Unitat d’hemodiàlisi i Diàlisi peritoneal: 

Objectiu: coneixement del maneig del malalt renal crònic en programa de 

tractament substitutiu. 

Criteris d’indicació i construcció d’accessos vasculars. 

Criteris d’inclusió en llista d’espera de transplantament renal 
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2. Setmanes restants: 

• Unitat d’hospitalització i urgències: 

- Diagnòstic i maneig de la IRA i la IRC. 

- Diagnòstic i maneig de la patologia aguda en malalts afectes de IRC. 

- Diagnòstic i maneig dels trastorns hidroelectrolítics. 

- Diagnòstic i maneig de les glomerulopaties. 

- Diagnòstic i maneig de les nefropaties intersticials, 

- Indicació i pràctica de la biòpsia renal. 

- Diagnòstic i maneig de les crisis hipertensives. 

- Implantació de catèters centrals per pràctica d’hemodiàlisi. 

 

CONSULTES EXTERNES DE NEFROLOGIA: 

Durant tota la rotació, cada dimecres al matí, de 9 a 13.30 hores. 

Objectiu: 

• Diagnòstic i seguiment de la HTA secundària i refractària. 

• Interpretació i indicació de la MAPA. 

• Maneig dels malalts amb IRC estadis III a V 

• Maneig dels malalts glomerulars. 
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HEMATOLOGIA 

PROGRAMA DE ROTACIÓN DE HEMATOLOGÍA  PARA RESIDENTES 

- Duración: 1 mes 

- Tutor: Dr. López Ferré 

- Programa:  

1. Interpretación del hemograma 

2. Interpretación de las pruebas de coagulación 

3. Indicación de los hemoderivados 

4. Anemias 

5. Trombocitopenias 

6. Estudio de leucopenias 

7. Banda monoclonal / Mieloma múltiple 

8. Síndromes mieloproliferativos crónicos 

9. Síndrome linfoproliferativos crónicos 

10. Coagulopatías 

 

- Prácticas: 

1. Mielogramas 

2. Biopsias óseas 

3. Consulta externa de hematología clínica 

4. Consulta de tratamiento de anticoagulantes orales 
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 OBJECTIUS NEUROLOGIA M.I.R MEDICINA INTERNA 
 

• Assolir una metòdica d’exploració neurològica bàsica. 
 
• Aprofundir en l’anamnesi i l’exploració neurològica dirigides en relació a síndromes 

neurològiques concretes: 
-Cefalees 
-Vertígens 
-Trastorns del moviment i la marxa 
-Patologia neuromuscular 

 
• Millorar l’aplicació dels coneixements neuro-anatòmics pel diagnòstic topogràfic de 

la semiologia dels pacients neurològics. 
 
• Ampliar la capacitat de diagnòstic diferencial neurològic en funció de les 

manifestacions clíniques. 
 
• Assolir criteris per seleccionar exploracions complementàries en determinades 

patologies neurològiques. 
-Cefalees 
-Malalties cerebrovasculars 
-Crisis epilèptiques 
-Coma 
 

• Adquirir coneixements d’interès pràctic en neurofarmacologia de patologies 
neurològiques cròniques de seguiment especialitzat. 
-Cefalees 
-Epilèpsies 
-Demències 
-Malaltia de Parkinson 
 

• Aconseguir criteris per seleccionar els casos tributaris de valoració especialitzada 
per un neuròleg. 

 
... 
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14. Organització del treball a planta 

Hora  
(*, orientativa)  Activitats programades en el dia 

 
8:15  

 
Sessió Servei / Sessió General   (∆) 

 
9-9:30 (*) 

 
Passar visita 

 
14 (*) 

 
Dinar 

 
15 

 
Estudis de recerca, preparar sessions, acabar treball del mati,… 

  
(∆)  

Dilluns Sessió de protocols/revisions monogràfiques (responsable 
Dr.Padròs) 

• El resident revisarà els protocols en que ha participat l’adjunt amb 
que estigui fent la rotació. 

• Si es proposa la seva actualització, participarà en la revisió i 
actualització del protocol  

Sessió de mortalitat 
Dimarts 

Sessió de discussió de casos clínics (responsable Dra.Cañas) 

• El resident prepararà  l’exposició del cas clínic, i serà l’encarregat 
de presentar-lo. 

• Avisar amb antelació al responsable de la sessió, Dr. 
Cuquet/Dra.Cañas, de la presentació del cas, o bé registrar-ho en el 
full de sessions de casos. 

• Presentació: Fer un breu resum de la història clínica, exposar els 
diagnòstics i els problemes d’estudi, procediment o diagnòstic 

• El resident de 1er any recollirà el resum dels casos que s'exposen  
Dimecres 

Sessió bibliogràfica (responsable Dra.Ribell) 

• El resident revisarà un article, tema, o capítol,... a proposició de 
l’adjunt amb que fa la rotació. La presentació de la sessió serà el 
dia que li correspon a  l’adjunt amb el que fa la rotació. Duració 30 
min aprox. 

• De forma rotatòria cada resident informarà dels articles més 
destacats al darrer mes d’una revista mèdica de prestigi assignada 
segons l’any de residència. Duració: 10 min aprox. 

Dijous Sessió General Hospital (Assistència obligatòria) 
 

Divendres 
Sessió de discussió de casos clínics 
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15. Avaluacions 

 
Entendrem les avaluacions com un anàlisi de punts febles i oportunitats de millora de la 
formació del resident.  
 
-De forma periòdica es realitzaran avaluacions de les rotacions realitzades pel resident. 
Aquestes s’establiran amb el tutor en funció dels períodes de les rotacions. Ademes de les 
avaluacions es realitzaran reunions de tutoria abans de cada rotació i en qualsevol moment 
que el resident o el tutor ho creguessin oportú. 
 
-El resident serà avaluat per l’adjunt responsable de la seva rotació, però també per part 
del tutor en base als objectius del programa de formació i entregats al Cap d’Estudis. 
 
-El resident avaluarà també la seva formació rebuda en la rotació. 
 
-Es realitzaran per part del Cap d’Estudis de forma anual avaluacions del Tutor i del Servei 
de Medicina respecte a la seva capacitat docent. 
 
-Al mes de juny-juliol, el resident rebrà la seva valoració oficial per escrit dins d’una reunió 
de feed-back per comentar tot l’any de residència. 
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Avaluació de Rotacions  -   Servei de     ___________ 
         Data: 
Metge resident: 
 

R- 

Període de la rotació: 
 
        
Especialitat: 
 
Metge adjunt responsable: 
 
 

Lliura aquesta avaluació en el termini de 7 dies al tutor 
Cal avaluar amb el màxim d'objectivitat 

 
Valoració de la rotació  

Si consideres que alguna de les preguntes no és aplicable a la rotació que has acabat, 

escriu NA (No Aplicable) després de l’enunciat.  

 

Acollida al servei i, en general, actitud dels professionals cap al resident i la seva formació 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dolenta Bona 

 

Acompliment dels objectius docents 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cap, ni un Tots 

 

Nivell d’activitat assistencial i formació de l'especialista 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Molt poca Molta 

 

Protocol�lització d’activitat assistencial 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gens Molta 

 

Grau d’organització de les activitats 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Molt baix molt alt 

 

Interès docent del professional responsable 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Baix Alt 

 

Qualitat docent rebuda 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Molt dolenta Molt bona � 

Grau de supervisió a la labor assistencial, seguiment  i recolzament personalitzat 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gens, ni mica Molt alt 

 

Està controlada la teva responsabilitat pel/s facultatiu/s d’staff? 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Molt poc Molt 

 

La teva valoració de la formació assistencial rebuda és 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Molt dolenta Molt Bona 

 

La teva valoració de la formació docent rebuda és 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Molt dolenta Molt bona 

 

Valoració de les activitats docents (sessions clíniques, bibliogràfiques, presentacions, 

comunicacions,..) 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Molt dolenta Molt bona 

 

Les possibilitats de desenvolupar treballs de recerca han estat? 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Escasses Moltes 

 

La teva valoració de la formació ètica  rebuda és 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Molt dolenta Molt bona 

 

Utilitat de la rotació per la teva formació 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Molt baixa Molt alta 
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Grau d'acompliment de les expectatives de la rotació 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Molt dolenta Molt bona 

 
Observacions i propostes per millorar la rotació: 
 

 

     

 
         
              

A. CONEIXEMENTS I HABILITATS 
 

1.  NIVELL DE CONEIXEMENTS TEÒRICS ADQUIRITS 
0 Molt escassos, els seus pocs coneixements li impedeixen de fer raonaments clínic-

pràctics vàlids; no sembla comprendre molt del que estudia o llegeix. O bé sembla que 

ni estudii ni llegeixi. 

1 Limitats però suficients per desenvolupar la seva activitat professional 

2 Adequats, li permeten una bona pràctica professional 

3 Excel.lents, és brillant 

 
2. NIVELL D’HABILITATS ADQUIRIDES 

0 No sembla capaç d’aprendre moltes de les habilitats pròpies de l’especialitat. 

1 S’ensinistra amb alguna dificultat, lentament, però ho aconsegueix 

2 S’ensinistra a bon ritme, d’acord als objectius del seu programa de formació 

3 Excel.lent ritme i qualitat de l’ensinistrament 

 
3. HABILITAT A L’ORIENTAR EL DIAGNÒSTIC 

0 No mostra cap criteri raonable a l’hora d’orientar l’enfoc diagnòstic o dels problemes 

1 Refereix criteris raonables; davant diferents opcions diagnòstiques o possibles 

sol.lucions sol escollir el criteri adequat 

2 Davant diferents opcions diagnòstiques o possibles sol.lucions gairebé sempre escull 

la correcta, amb uns criteris total i adequadament raonats 

3 Sempre escull la hipòtesi més raonable en termes pràctics, completament adequada a 

la realitat. Capaç de considerar hipòtesis sofisticades però raonables. Capacitat 

d’enfoc diagnòstic excel.lent. 

 
4. CAPACITAT PER A PRENDRE DECISIONS 

0 Pren decisions precipitades que porten a un error, o no pren mai decisions, sempre 

espera que algú ho faci 

1 No sol assumir decisions de cert risc malgrat els seus coneixements li ho permetin 

2 Adopta decisions adequades al seu nivell de coneixements i solen ser correctes. 

3 Pren decisions amb rapidesa i la millor per al seu nivell de coneixements. Coneix les 

seves limitacions i evita decisions que sap que el sobrepassen. Decisions en ocasions 

intuitives però exitoses 

 

CRITERIS PER A LA REALITZACIÓ DE  

LES AVALUACIONS DE LES ROTACIONS 
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5. UTILITZACIÓ RACIONAL DE RECURSOS 
0 Realitza gran nombre d’exploracions o tractaments sense justificació 

1 El procés d’utilització de recursos és lleugerament desajustat. De vegades suggereix 

exploracions o tractaments de baixa utilitat per al cas. 

2 Planeja l’utilització de recursos de forma habitualment correcta 

3 Pensa sempre en termes d’eficiència: l’exploració o tractament decisius entre els 

menys arriscats i menys cars 

 
 
 
 

B. ACTITUDS 
 

1. MOTIVACIÓ 
a. Mostra interès pel pacient i el seu entorn, realitzant, si és possible, la història clínica del pacient de primer dia d’una forma 

adequada. 
b. Estudia els casos clínics actualitzant els coneixements científics i col.labora voluntàriament, si és possible, en el manteniment 

al dia de les històries clíniques de forma detallada. 
c. Valora amb d’altres professionals el significat de determinats resultats o l’evolució del pacients intentant obtenir el màxim 

rendiment 

0 No cumpleix cap dels apartats 

1 Cumpleix el criteri a 

2 Compleix els criteris a i b 

3 Compleix els tres criteris 

2. DEDICACIÓ: temps de dedicació a les tasques assistencials encomanades (guàrdies excloses) 

0 El temps de dedicació és escàs  

1 Dedica el temps just a les activitats del servei, però li permet assolir els objectius docents 

2 La seva dedicació a les tasques del servei és l’adequada, permetent-li assolir els 

objectius docents de forma destacada 

3 No només té una dedicació excepcional sinó que aprofundeix en el coneixement de la 

patologia dels pacients i en d’altres activitats del servei. 

3. INICIATIVA 
0 Realitza les activitats específiques de la rotació sempre a demanda del tutor 

1 Realitza les activitats de la rotació habitualment per pròpia iniciativa sense necessitat de 

recordar-li. 

2 Proposa amb freqüència al tutor activitats clíniques, docents i de recerca sense que li 

diguin. 

3 Proposa i dinamitza la posada en marxa d’activitats assistencials, docents i de recerca a 

la resta de l’equip. 

4. PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA:  compleix l’horari normal de treball 

5. NIVELL DE RESPONSABILITAT:  assumeix la responsabilitat necessària front al pa cient 

0 Mai o gairebé mai 

1 Habitualment 

2 Sempre 

3 Dedicació horària per sobre de la jornada laboral. Alt nivell de responsabilitat 

6. RELACIONS AMB ELS PACIENTS I LES FAMÍLIES : es refereix a l’ocurrència de disfuncions amb la família 

o el pacient fruit de les actituds o el comportamen t del resident 
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0 Manté una actitud distant, indiferent que genera de vegades conflictes innecessaris; sol 

ser persona no grata a familiars i pacients 

1 Habitualment té una actitud una mica distant i indiferent sense propiciar relacions més 

fluïdes però no sol ocasionar conflictes innecessaris 

2 Les relacions són correctes, generalment fluïdes 

3 Connecta perfectament, és tolerant, pren interès pels seus problemes personals i 

socials, i dedica temps extra a discutir aspectes mèdics i altres preocupacions en l’entorn 

família/pacient 

7.  RELACIONS AMB L’EQUIP DE TREBALL 

0 Mostra una total indiferència davant els problemes i/o decisions de l’equip. No participa 

en les activitats de l’equip(reunions, sessions,...) 

1 Ocasionalment és poc tolerant o mostra una certa indiferència davant determinats 

problemes i/o decisions de l’equip. Participa passivament en les activitats. 

2 Relacions adequades. Pren interès i participa en les activitats de l’equip amb interès. 

3 Relacions amistoses. Pren interès i participa activament en els problemes, presa de 

decisions, activitats i iniciatives de l’equip. Totalment integrat 
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16. Webs d’interès 

 
Els programes de formació de les diferents especialitats els podreu trobar a l’adreça: 
http://www.msc.es/profesionales/formacion/guiaFormacion.htm 
 

• Sociedad Española de Medicina Interna: 
http://www.fesemi.org/index.php 
 

• Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears: 
http://www.academia.cat 

 
• Societat catalana de Malalties infeccioses: 

www.academia.cat/societats/microbio 
 

• Hospital de Granollers 
www.fhag.es 
 

• PubMed Home: 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


