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1. Introducció
Seguint el Model Estratègic d’Organització de la Fundació Hospital Asil de Granollers,
els objectius de la Comissió de Docència pel que fa a la formació comuna per a tots
els especialistes en ciències de la salut en formació, es basa en la formació en
aspectes humanístics, ètica de la professió, tècniques de comunicació, recerca mèdica
o formació en eines per la gestió assistencial. Creiem que aquests cursos s’han de
realitzar de forma obligatòria durant la seva formació.
Fora d’aquests objectius enumerats, hi ha uns aspectes bàsics en suport vital que
creiem han de rebre tots els residents quan comencen la seva formació a la nostra
institució. En alguns casos, aquesta formació es veurà complementada per
ensenyament en suport vital avançat i maneig de via aèria.
El programa de formació comú per a residents (PFC) requereix necessàriament la
imbricació d’aquesta formació amb l’activitat assistencial quotidiana dels metges
residents. Això, dóna un complement inestimable que fa créixer al resident en
aspectes no contemplats fins a dia d’avui, en el programa oficial de les diverses
especialitats de les que disposem Unitat docent en el nostre centre.
Els residents de Medicina de Família i Comunitària ja disposen del seu propi programa
de formació, que es superposa plenament amb aquest i per tant, només faran el curs
d’acollida, d’urgències i de suport vital immediat.
En resum, la Comissió de Docència de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
fa una proposta conseqüent i compromesa amb la formació del nostres residents
implicant a tots els estaments de la Institució.

2. Objectius estratègics del Programa de formació comú per a
residents
Els objectius estratègics del PFC són:
1. Proveir els coneixements i habilitats comuns per a qualsevol professional de la
salut i necessaris per a oferir una assistència sanitària complerta, humana, de
màxima qualitat i socialment responsable.
2. Potenciar l’adquisició de coneixements lingüístics, iconogràfics, tècnics i de
metodologia per tal de promoure la recerca bàsica i clínica, així com la
posterior transmissió dels resultats obtinguts, en publicacions i reunions
científiques.
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3. Objectius generals, particulars i activitats
Curs de Suport Vital Immediat (Coordinació Dr. Pablo Velasco i Pau Garro)
1. Dotar al resident, des de l’inici de la seva formació especialitzada, de coneixements
teòrics i habilitats pràctiques per a dur a terme la reanimació cardiopulmonar bàsica i
desfibril·ladors externs automàtics
2. Conèixer quina és l’actuació, en equip i amb material, davant d’una emergència vital,
per fer la detecció i sol·licitar ajuda.
3. Prevenir l’aturada amb la metodologia ABCDE
Curs d’Acollida (Coordinació Dra. Mª José Canto Rivera)
4. Conèixer estructura i funcionament de l’hospital.
5. Facilitar les eines i protocols bàsics d’actuació.
Curs d’Urgències (Coordinació Dr. Albert de Luís)
6. Dotar al resident, des de l’inici de la seva formació especialitzada, de coneixements
teòrics i habilitats pràctiques en l’atenció de la patologia urgent.
Curs d’Habilitats Comunicatives (Coordinació Dr. Joan Serra)
7. Conèixer els principis fonamentals de la comunicació humana aplicats a la relació
metge/ malalt i a les relacions interprofessionals.
8. Aprendre tècniques i habilitats que afavoreixen la comunicació i la relació amb els
pacients i amb altres professionals.
9. Facilitar recursos de comunicació per aconseguir un impacte major en l’audiència
Curs de Bioètica (Coordinació: membres del comitè d’ètica assistencial)
10. Adquirir una actitud respectuosa vers la dignitat de tota persona malalta, defensant els
seus drets humans.
11. Identificar els múltiples dilemes morals que cal afrontar en la pràctica professional.
12. Examinar els conceptes bàsics de la Bioètica
Curs de Introducció a la recerca: gestió, metodologia i aspectes ètics i legals
(Coordinació Dra. Diana Navarro)
13. Adquirir nocions bàsiques a tenir en compte a l’hora d’iniciar un projecte de recerca,
des del seu plantejament fins al disseny del mateix
Curs de Gestió clínica i salut pública (Coordinació Dr. Andreu Aloy)
14. Aconseguir que en l’assistència sanitària es contempli la millora contínua de la qualitat,
l’eficiència i l’equitat
15. Conèixer i utilitzar les eines metodològiques necessàries per facilitar la posada en
marxa i seguiment de les activitats d’avaluació i millora de la qualitat
Curs de Maneig de la via aèria (Coordinació Dra. Lluïsa Martínez)
16. Adquirir coneixements teòrics i pràctics del maneig de la via aèria: indicacions, material
i tècnica en adults i nens
Curs de Suport Vital Avançat (Coordinació Dr. Pau Garro i Dr. Pablo Velasco)
17. Conèixer els fonaments teòrics i les habilitats pel tractament de l’aturada cardíaca amb
maneig de la via aèria, accessos venosos, monitoratge i desfibril·lació i cures
postressucitació

Comissió de Docència Av. Francesc Ribas, s/n 08402 Granollers Tel. 938425042 docencia@fhag.es

5

Curs autoformatiu de radioprotecció multiprofessional “CARAM” (Organitzat pel
Departament de Salut)
18. Adquirir conceptes bàsics de protecció radiològica, aquest curs es totalment online,
orientat a residents de medicina, farmàcia i infermeria.
Guies d’actuació Ràpida a Urgències per a residents (GARU) (Coordinació Dr. Albert de
Luís i Dr. Marco Bustamante)
19. Aprofundir en patologia específica d’atenció urgent
20. Establir criteris d’actuació davant patologia urgent freqüent
Curs d´electrocardiografia a urgències (Coordinació Dra. Meritxell Lloreda i Miquel Espriu)
21. Adquirir competències bàsiques i coneixements per interpretar un ECG
22. Realitzar una valoració correcte de l’ electrocardiograma per enfocar un diagnòstic i un
tractament adequats
Curs de seguretat del pacients (Coordinació Dr Aloy)
23. Adquirir coneixements bàsics en pràctica d’higiene de mans, ús segur de medicació
d’alt risc, conciliació de la medicació al alta, aplicació de la llista de verificació
quirúrgica, notificació d’incidents/esdeveniments adversos.
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4. Cronograma dels Cursos
Residents

Cursos

Cronograma

R1

o Curs d’Acollida

o Maig

R1*

o Curs d’Urgències

o Maig

R1

o Curs de Suport Vital Immediat

o Maig

R2, R3, R4,R5

o Curs d´Electrocardiografia a Urgències**

o Juny

R3, R4, R5

o Curs de Gestió clínica i Salut pública

o Novembre 2016 i 2018

R1 i R2

o Curs d’introducció a la Recerca: gestió, metodologia, i
aspectes ètics i legals

o Abril

R1

o Curs d’Habilitats Comunicatives

o Octubre

R2 i R3

o Curs de Bioètica

o Novembre 2017 i 2019

R2

o Lectura crítica de revisions sistemàtiques i metanàlisis

o Curs Online, dates a
confirmar

R2* (UCI, MI, G, A)

o Curs de Suport Vital Avançat

o Maig

R1*
(MI, MFiC, G, UCI)
R2 i R3 * (UCI i A)

o GARU*

o Segons programació

R3, R4, R5 * (MI, G,
CIR,COT)

o Curs de Maneig de Via aèria **

o Octubre

R1

o Curs autoformatiu de radioprotecció multiprofessional
“CARAM”

o Curs Online, juny

o Curs de Seguretat dels Pacients

o Setembre

R3, R4 i R5
i Tutors de FSE

* no totes les especialitats
** Curs no obligatori (recomanat)
Abreviacions: UCI - Unitat cures intensives; A – Anestesiologia i Reanimació; MI – Medicina
Interna; G – Geriatria; MFiC – Medicina Familiar i Comunitària; CIR – Cirurgia General i Aparell
Digestiu; COT - Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
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5. Informacions a destacar
El curs d’urgències només el realitzaran aquells residents de les unitats docents que
roten per Urgències de Medicina, Cirurgia i Traumatologia. És a dir, estan exempts de
fer aquest curs els residents d’obstetrícia i ginecologia, infermeria
obstetricoginecològica, oftalmologia, farmàcia hospitalària i radiodiagnòstic, a no ser
que els responsables docents de la unitat ho considerin convenient.
Es realitza un curs complementari de patologia d’urgències (GARU), que
complementarà el bàsic realitzat durant l’acollida.
El curs autoformatiu de radioprotecció multiprofessional “CARAM” és un curs totalment
online i de caràcter obligatori per a residents de medicina, farmàcia i infermeria.
En aquells casos en que el número de residents excedeixi el número màxim
admissible per a una bona realització del curs, obligarà a crear una segona edició, o
s’ocuparan places del mateix curs realitzat per a professionals de l’hospital.
El curs de seguretat dels pacients està dirigit a residents i tutors de FSE.

6. Programa de formació comú tipus
En la figura que segueix s’esquematitza la programació dels cursos de formació comú
que faria un especialista en formació al llarg de tota la seva residència.
A destacar que el curs de Bioètica i el de Gestió Clínica i Salut Pública són biennals i
per tant serà variable l’any de residència en què es realitzarà.
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