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PLA DOCENT DELS METGES EN FORMACIÓ
La formació en Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor es basa en
el Programa elaborat per la Comissió Nacional de l’especialitat i aprovat per la
Secretaria d’Estat d’Universitat i d’Investigació del Ministeri d’educació i ciència
per resolució de data de 25 d’abril de 1996. Aquesta especialitat té una durada
de 4 anys, durant els quals el metge en formació treballa en dos vessants:
1. La Formació Acadèmica, que es basa en la consulta de llibres de
text, publicacions científiques, assistència i participació en les
sessions clíniques del servei i generals de l’hospital, assistència a les
classes teòriques per als residents que imparteix la Societat Catalana
d’Anestesiologia i assistència als seminaris MIR organitzats per el
Comitè de Docència de L’Hospital de Mataró.
2. La Formació Pràctica, que es basa en la rotació per diferents
Serveis de L’Hospital de Mataró:
o Medicina Interna, Pneumologia i Cardiologia.
o Unitat de Cures Intensives.
o Serveis d’Urgències.
o Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Teràpia del Dolor.
Rotacions externes en el serveis d’Anestesiologia, Reanimació i
Teràpia del Dolor de:
o l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.


UCI quirúrgica.



Cirurgia cardíaca.



Cirurgia toràcica.



Neurocirurgia.



Clínica del dolor.

o Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona.


Cirurgia pediàtrica.

1. FORMACIÓ ACADÈMICA I ACTIVITAT CIENTÍFICA:
Basada en els següents punts:
-

Llibres de text generals
Terapèutica del Dolor:

d’Anestesiologia,

Reanimació

i

o Miller RD. Anesthesia.
o Barash. Manual de Anestesia Clínica (recomanat).
o Morgan GE. Anestesiología Clínica (recomanat).
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o Torres. Anestesiología y Reanimación.
o Enciclopedia Médico–Quirúrgica
traducció a l’espanyol).

(actualment

hi

ha

una

o Procedimientos en Anestesia del Massachusetts General
Hospital.
o Staender S. Memorix. Anestesiologia y Reanimación.
o ASA Refreser Courses (publicació anual del congrés anual de
la ASA).
o Fraile J.R. Manual de medicina preoperatorio.
o Davis. ECG.
o Lindner U.K. Introducción a la electrocardiografía.
o Aliaga L. Anestesia Regional hoy. Hi ha un capítol amb
nombroses referències d’Internet sobre Anestesia Regional.
o Cousins MJ. Neural Blockade in clinicalAnesthesia and
Management of Pain.
o Shnider SM. Anesthesia for obstetrics.
o Chesnut. Obstetric Anaesthesia: Principes and Practices.
o Miranda. Anestesia en Obstetricia.
o Ostheimer: Manual de Obstetricia.
o Gregory GA. Pediatric Anesthesia.
o Lliçons d’Anestesiologia pediàtrica (Servicio de Anestesiologia
del Hospital Valle de Hebrón).
o Castilla M. Manual de Anestesiología pediátrica para médicos
residentes.
o Bell. Manual de Anestesia pediátrica.
o Dalens B.J. Pediatric Regional Anestesia
o Kaplan. Anestesia en Cardiología.
o Benumoff. Thoracic Anaesthesia.
o Gupta A.K. Neuroanaesthesia and CriticalCare.
o Net A. Traumatismo craneoencefálico grave.
o Montejo J.C. Manual de Medicina intensiva.
o Marino P. El Libro de la UCI.
o Manual de cuidados intensivos de la Residencia 12 de
octubre.
o Net A. Ventilación mecánica.
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o Muriel Villoria C. Estudio y tratamiento del dolor agudo y
crónico.
o TheMassachusetts
Management.

General

Hospital

Handbook of

Pain

o Stoelting RK. Anesthesia and coexisting disease.
o Criado A. Anestesia en enfermedades poco frecuentes.
Alguns d’aquest llibres son al servei d’Anestesiologia i Reanimació.
Per un altre banda, existeixen altres llibres que no figuren en el llistat
i que també son d’interès per la formació i que el resident anirà
coneixent i consultant.
-

Publicacions científiques d’Anestesiologia: La biblioteca de l’hospital
de Mataró, té subscripció (on line i en paper) a les següents revistes
d’interès per l’Anestesiologia i Reanimació:
o Anesthesiology.
o Anesthesia& Analgesia.
o British Journal of Anaesthesia.
o Annals Françaisesd’Anesthésiologie et Reanimation.
o American Journal of Emergency Medicine.
o Annals of Emergency Medicine.
o Critical Care Medicine.
o Emergencias.
o Medicina intensiva.

-

Programa de classes teòriques per als Residents de la Societat
Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor:
Organitzat per la Comissió de Docència de la Societat. Són
d’assistència obligada, tenen una duració de tres hores i es realitzen
amb una periodicitat mensual. El número es de 3 classes per als
Residents de 1r any (R1) i de 9 per als R2, R3 i R4. Al final de les
classes de R2, R3 i R4, es fa un examen teòric i si es supera
l’examen i s’acredita l’assistència a classe, es lliura un diploma
acreditatiu.

-

Sessions clíniques i seminaris:
El Resident d’Anestesiologia ha d’assistir i participar en les sessions:
o Dels serveis on realitza la rotació.
o Generals de l’Hospital de Mataró. Durant tot el període de
formació haurà de preparar i exposar al menys una sessió
general de l’hospital.
o Seminaris MIR organitzats per el Comitè de Docència de
L’Hospital de Mataró.
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o Del servei d’Anestesiologia i Reanimació de l’hospital de
Mataró. Es realitza una sessió diària de dilluns a dijous, de 25
minuts de durada, en la que es comenten casos que ha
d’assumir el servei i una sessió setmanal el divendres de 8 a 9
hores del matí. El resident haurà de preparar un mínim de 8
sessions/any (4 de revisions i/o bibliogràfiques i 4 de casos
clínics).
-

Llibre del Resident:
Disposarà d’un llibre en el que hi constarà l’activitat assistencial
realitzada i la formació rebuda, a mode de sessions, cursos i classes.

-

Recerca i publicacions científiques:
L’objectiu és presentar-ne com a mínim:
o Jornades de Residents i/o Congrés SCARTD (1 per any).
o Congrés Nacional d’Anestesiologia i Reanimació (2 per
Residència).
o Publicacions en revistes d’Anestesiologia (2 per Residència).

-

Diploma Europeu d’Anestesiologia:
Presentació a la primera part de l’examen l’últim any de la residència.

2. FORMACIÓ PRÁCTICA (ROTACIONS):
El pla de rotacions serà el següent:
-

Servei de MEDICINA INTERNA (HOSPITAL DE MATARÓ): Es
realitza els primers 6 mesos del període de formació, en les següents
àrees:
o Medicina Interna (2 mesos)
o Pneumologia (1 mes).
o Cardiologia (1 mes).

-

Servei d’ANESTESIOLOGIA, REANIMACIÓ I TERAPÈUTICA DEL
DOLOR (HOSPITAL DE MATARÓ): El primer mes de residència i a
partir del 7è mes, i realitzarà les següents rotacions:
o Primer mes de residència: Farà una rotació per l’Àrea
Quirúrgica i el Servei d’Urgències, que ha de servir per que el
metge resident vegi d’una forma global el que és la
especialitat, per conèixer els seus futurs companys instructors
i determinar les coses que li poden ser més interessants per
aprendre durant la rotació de 6 mesos per Medicina Interna,
Cardiologia i Pneumologia.
o Anestèsia en Cirurgia General. Començarà a partir del 8è mes
de la residència i tindrà una duració de 4 mesos.
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o Anestèsia en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Al final del
primer any de residència i tindrà una durada de 3 mesos.
o Anestèsia especialitats quirúrgiques (Urologia, Ginecologia, C.
Vascular, Oftalmologia, C. Pediàtrica, C. Plàstica, C.
Ambulatòria i Anestèsia fora de quiròfan). Aquesta rotació es
farà durant el segon any de residència i durarà 7 mesos.
o Anestèsia obstètrica, reanimació urgències, reanimació
postoperatòria. Al final del segon any de residència i durarà 3
mesos.
o Preoperatori CCEE. 1 mes.
-

Servei de MEDICINA INTENSIVA (HOSPITAL DE MATARÓ): Es
realitzarà a l’inici del 3r any de la formació, amb una durada de 4
mesos).

-

Serveis d’ANESTESIOLOGIA, REANIMACIÓ I TERAPÈUTICA DEL
DOLOR EXTERNS (HOSPITALS GERMANS TRIAS–PUJOL I
HOSPITAL INFANTIL DE SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA):
Les farà durant el 3r i 4t any de la residència:
o UCI quirúrgica (HGTP). 2 mesos.
o Anestèsia en Cirurgia Cardíaca (HGTP). 2 mesos.
o Anestèsia en Cirurgia Toràcica (HGTP). 2 mesos.
o Anestèsia en Neurocirurgia (HGTP). 2 mesos.
o Clínica del dolor (HGTP). 1 mes.
o Anestèsia ORL i Cirurgia Maxil·lo-facial (HGTP). 2 mesos.
o Anestèsia pediàtrica (HSJD). 3 mesos.

El principals objectius de les rotacions seran el següents:
-

MEDICINA INTERNA:
o Valoració diagnòstica, evolució i tractament dels pacients amb
patologia mèdica, preferentment respiratòria i cardiovascular.
Àrea de treball: planta d’hospitalització i consultes externes.
o Interpretació de proves complementàries específiques:
espirometria,
radiologia
toràcica,
TAC
toràcica,
ecocardiograma,
proves
d’esforç,
coronariografia,
gammagrafia cardíaca.
o Participació en les sessions clíniques del Servei de Medicina
interna.
o Guàrdies: durant aquest període de temps les farà al servei
d’urgències. Cap la possibilitat de que, durant aquest període,
pugui començar a fer alguna guàrdia en el Servei d’Anestèsia.
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-

ANESTÈSIA EN CIRURGIA GENERAL I CIRURGIA ORTOPÈDICA
I TRAUMATOLOGIA: En aquestes dues especialitats és on el
Resident tindrà el primer contacte amb l’anestesiologia i l’objectiu
principal serà adquirir una visió global de l’acte anestèsic en un
pacient sotmès a una intervenció quirúrgica:
o Via aèria. Fisiologia respiratòria aplicada a l’anestèsia.
o Hemodinàmia i fisiologia cardiovascular aplicada a l’anestèsia.
o SNC i sistema
anestèsiques.

simpàtic

i

parasimpàtic:

implicacions

o Fisiologia neuromuscular: implicacions anestèsiques.
o Hemostàsia.
o Anestèsia general: fonaments.
o Anestèsia locoregional: fonaments.
o Ventilació mecànica i circuits anestèsics.
o Monitorització respiratòria, cardiovascular i neuromuscular.
o Anestèsia en intervencions quirúrgiques d’urgència.
o Maneig anestèsic global per intervencions de cirurgia general:
abdominal oberta i laparoscòpia, endocrina...
o Maneig anestèsic global per intervencions de cirurgia
ortopèdica i traumatologia: pròtesis articulars, cirurgia del
raquis, traumatologia d’urgències...
o Habilitats:

-



Col·locació de vies venoses (perifèriques i central).



Accessos arterials.



Maneig via aèria: Ventilació màscara facial, intubació
oro-traqueal i col·locació de la mascareta laríngia.



Anestèsia espinal: peridural, intradural i combinada.



Anestèsia locoregional: regional intravenosa (Bier),
troncular i de plexes.

ANESTÈSIA EN ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES: L’objectiu és
aprofundir en els aspectes generals de la formació adquirida en la
rotació prèvia i adquirir coneixements teòric–pràctics del maneig
anestèsic en les diferents especialitats quirúrgiques:
o Pacient
pediàtric:
via
aèria,
fisiologia
respiratòria,
cardiovascular i hemodinàmia. Farmacologia anestèsica en
pediatria. Circuits anestèsics pediàtrics. Anestesia en ORL i
cirurgia general més prevalent en pediatria (fimosis,
hernioràfies, criptorquídies, frenells linguals...).
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o Anestèsia específica per Ginecologia.
o Anestèsia específica per Urologia.
o Via aèria difícil.
o Anestèsia Oftalmologia: fisiologia, mobilitat i pressió ocular.
Anestèsia locoregional de l’ull (retrobulbar, peribulbar) i tòpica.
o Anestèsia en Cirurgia Vascular: Anestèsia per la cirurgia
venosa. Anestèsia per la cirurgia arterial. Bypass aòrtics i
distals. Anestèsia per l’endoarteriectomiacarotídia.
o Diagnòstic i tractament de complicacions associades a l’acte
anestèsic–quirúrgic.
o Inici en les tècniques de suport respiratori i hemodinàmic
preoperatori: PEEP, CPAP, ventilació assistida postoperatòria,
drogues vaso-actives.
o Seguiment del pacient en el postoperatori immediat a la
URPA: consciència, funció respiratòria, hemodinàmia i
analgèsia.
o Anestèsia fora del quiròfan: Conèixer les particularitats de
l’anestèsia per a procediments diagnòstics–terapèutics poc
invasius, en àrees allunyades de l’àrea quirúrgica:


Radiologia: CREP,
radiològiques.



Endoscòpies digestives.



Cardioversió.

TAC

i

altres

exploracions

o Consultes externes d’anestèsia: valoració i preparació del
pacient que ha de rebre un procés anestèsic–quirúrgic.


Valoració general
complementàries.



Valoració específica: per patologia associada i per
procediments quirúrgics.



Definició del risc anestèsic–quirúrgic general i específic.



Coneixement d’escales
respiratori, via aèria i
terapèutics.



Sol·licitud del consentiment informat per l’anestèsia al
pacient.

del

pacient:

clínica

i

proves

de risc cardiovascular,
d’algoritmes diagnòstics–

o Habilitats:


Continuar millorant les activitats de la rotació prèvia.
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-



Maneig de la via aèria en nens: ventilació amb màscara,
intubació traqueal i màscara laríngia.



Col·locació de vies venoses a pediatria.



Bloquejos regionals en pediatria.



Intubació nasotraqueal i fibroscòpia en adults.



Bloqueig ocular: peribulbar i retrobulbar.

ANESTÈSIA I ANALGÈSIA OBSTÈTRICA: L’objectiu primordial és
que el resident assoleixi l’habilitat per poder realitzar l’analgèsia en
obstetrícia i fer front a totes les incidències que es produeixen en les
sales de parts:
o Fisiologia de l’embaràs i del part.
o Fisiologia fetal–neonatal.
o Evolució del part normal.
o Evolució del part distòcic.
o Analgèsia del part: peridural, intradural i combinada.
Indicacions, contraindicacions i tècniques alternatives.
o Anestèsia per la cesària.
o Complicacions obstètriques.
o Complicacions anestèsiques en la pacient obstètrica.
o Reanimació de la pacient obstètrica.
o Reanimació neonatal: test de Apgar, indicacions i maneig de la
reanimació.
o Habilitats:

-



Anestèsia espinal en la gestant.



Maneig de la via aèria i massatge cardíac del nounat.

REANIMACIÓ URGÈNCIES,
POSTOPERATÒRIA:

POSTOPERATORIA

I

VISITA

o Suport vital bàsic i avançat.
o Politraumàtic: reanimació, estudis diagnòstics i coordinació
d’equip.
o Activitat assistencial fora de l’àrea: Reanimació urgències,
aturada cardíaca.
o Reanimació postoperatòria del malalt postquirúrgic (control
hemodinàmic i respiratori, extubació postoperatòria, tractament
del dolor i de les complicacions postoperatòries.
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o Visita als malalts ingressats intervinguts de cirurgia major,
durant les primeres 24–72 hores del postoperatori.
o Habilitats:

-



Maneig de la via aèria.



Desfibril·lació cardíaca.



Coneixement i maneig del ventilador Servo (Siemens).



Planificació i seguiment de l’analgèsia (via epidural i
altres).



Evolució de les complicacions postoperatòries.



Seguiment dels resultats de la intervenció quirúrgica.



Evolució de la funció respiratòria, hemodinàmica....

UNITAT DE CURES INTENSIVES:
o Valoració diagnòstica, evolució i tractament de pacients amb
patologia mèdica o quirúrgica greu: suport ventilatori, weaning,
maneig hemodinàmia, patologia coronària, suport nutricional,
balanç hidroelectrolític i funció renal, antibioteràpia...
o Activitat assistencial fora de l’àrea: Reanimació urgències,
aturada cardíaca.
o Monitorització invasiva: catèter artèria pulmonar.
o Interpretació de proves complementàries.
o Participació en les sessions clíniques del servei de cures
intensives.
o Habilitats:


Col·locació vies
abordatges.



Cateterisme de l’artèria pulmonar.



Traqueotomia.



Col·locació de drenatge pleural.



Cardioversió.



Funcionament de marcapassos
marcapassos provisional.

centrals

per

els

i

seus

diferents

col·locació

de

o Guàrdies: durant aquest període de temps les farà al servei de
Medicina Intensiva.
-

UCI POSTQUIRÚRGICA:
o Valoració diagnòstica, evolució i tractament dels pacients postoperats greus i de pacients amb politraumatisme i/o
traumatisme cranioencefàlic.
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o Monitorització avançada hemodinàmica i cardiovascular:
tècniques d’avaluació del cabal cardíac, transport d’oxigen.
o Monitorització cerebral: PIC, Pressió de perfusió cerebral,
intercanvi d’oxigen cerebral...
o Valoració diagnòstica, evolució i tractament dels pacients postoperats greus i de pacients amb politraumatisme i/o
traumatisme cranioencefàlic.
o Monitorització avançada hemodinàmica i cardiovascular:
tècniques d’avaluació del cabal cardíac, transport d’oxigen.
o Monitorització cerebral: PIC, Pressió de perfusió cerebral,
intercanvi d’oxigen cerebral.
o Participació en les sessions clíniques del servei.
o Habilitats:

-



Col·locació vies
abordatges.



cateterisme de l’artèria pulmonar.

centrals

per

els

seus

diferents

ANESTÈSIA EN CIRURGIA CARDÍACA:
o Valoració del pacient sotmès a cirurgia cardíaca.
o Monitorització cardiovascular: Swan-Ganz, ecocardiografia
transesofàgica.
o Cirurgia amb circulació extra-corpòria i mínimament invasiva.
o Tècnica anestèsica: pre–EC, intra i sortida–CEC.
o Assistència ventricular: baló de contrapulsació, membranes
d’oxigenació extra-corpòria...
o Fàrmacs inotròpics i vasoactius.

-

ANESTÈSIA EN CIRURGIA TORÀCICA:
o Valoració preoperatòria: risc de la ventilació unipulmonar i de
la resecció pulmonar.
o Ventilació unipulmonar: canvis fisiològics associats. Tècnica:
tub doble llum, bloquejadors bronquials. Complicacions:
prevenció i tractament.
o Analgèsia postoperatòria:
intercostals.

peridural

o Anestèsia específica per resecció
noscòpia, vídeo-toracoscòpia.

toràcica,

bloquejos

pulmonar,

mediastí-

o Fibrobroncoscòpia.
-

ANESTÈSIA EN NEUROCIRURGIA:
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o Fisiologia cerebral: flux sanguini cerebral, pressió intracranial
(PIC), consum oxigen cerebral.
o Canvis de la fisiologia cerebral associats al procés anestèsic–
quirúrgic.
o Monitorització cerebral: índex biespectral, pressió intracranial,
oximetria cerebral i jugular, potencials evocats, doppler
transcraneal.
o Protecció cerebral.
o Anestèsia en procediments específics: supratentorials,
infratentorials, raquimedul·lars, aneurisma cerebral, patologia
neuroendocrina.
-

ANESTÈSIA ORL I CIRURGIA MAXIL·LO–FACIAL:
o Maneig del pacient amb patologia faríngia, glòtica o laríngia.
o Tècniques de ventilació alta freqüència (jet).
o Cirurgia auditiva.
o Anestèsia en les correccions de la patologia quirúrgica de cara
i maxil·lars.
o Control postoperatori
respiratòries altes.

-

del

pacient

operat

de

les

vies

CLÍNICA DEL DOLOR: Adquisició de coneixements sobre diagnòstic
i tractament dels diferents tipus de dolor crònic i habilitats en la
realització de bloquejos:
o Fisiopatologia del dolor crònic.
o Dolor crònic localitzat.
o Dolor oncològic.
o Tractament farmacològic i infiltracions.
o Organització de la clínica del dolor.

-

ANESTÈSIA PEDIÀTRICA ESPECIALITZADA: L’objectiu és aplicar
els coneixements i habilitats pràctiques adquirides durant la rotació
per anestèsia pediàtrica de l’Hospital de Mataró, en procediments
quirúrgics que es realitzen en centres especialitzats en anestèsia
pediàtrica:
o Anestèsia en nounats.
o Anestèsia per a cirurgia urològica y general major.
o Anestèsia en cirurgia toràcica, cardíaca i neurocirurgia.

-

PERÍODE DE REFORÇ I ASSISTENCIAL: Durant els últims 6
mesos del període formatiu. L’objectiu és realitzar rotacions de reforç
si es considera necessari i incorporar-se a l’activitat assistencial amb
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la finalitat d’adquirir autonomia en el desenvolupament de
l’especialitat en el període final de la formació. L’activitat assistencial
autònoma es realitzarà si es considera al metge en formació
capacitat per a assumir-la.
3. GUÀRDIES:
o Durant la rotació per Medicina Interna, Pneumologia i
Cardiologia, el metge en formació haurà de fer algunes
guàrdies en el Servei d’Urgències de Medicina Interna.
L’objectiu és adquirir coneixements en el diagnòstic i
tractament de patologia mèdica urgent, lleu i greu d’origen
respiratori, cardiovascular, neurològica, renal i endocrina–
metabòlica. Totes les seves actuacions han de ser tutelades
pels metges especialistes en Medicina Interna, Pneumologia i
Cardiologia.
o Durant la rotació per la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital
de Mataró, el metge en formació d’Anestesiologia realitzarà
guàrdies docents en aquesta unitat, a part de les que li
correspongui fer en el Servei d’Anestesiologia. El ideal seria
fer una guàrdia d’UCI per setmana. L’objectiu serà poder fer
un seguiment evolutiu dels pacients amb patologia mèdica o
quirúrgica greu.
o En el Servei d’Anestesiologia i Reanimació tindrà l’obligació de
fer un mínim de guàrdies depenent de l’any de residència,
d’R1, 4 guàrdies al mes i a partir de R2, 5 guàrdies al mes de
mitja.Excepte durant els 6 primers mesos (rotació per
especialitats mèdiques), que haurà d’alternar les guàrdies
d’Anestèsia amb algunes al servei d’Urgències. La seva
activitat de guàrdia, es desenvoluparà fonamentalment:

-



Àrea quirúrgica: participació en l’acte anestèsic
d’intervencions urgents de traumatologia, cirurgia
general, obstetrícia i cirurgia vascular. Seguiment a la
URPA del període postoperatori immediat.



Àrea obstètrica: participació en l’analgèsia–anestèsia
obstètrica i reanimació neonatal.



Àrea d’urgències: valoració preoperatòria del pacient
quirúrgic urgent. Reanimació del politraumàtic.



Àrea d’hospitalització: valoració preoperatòria del
pacient quirúrgic urgent i evolució postoperatòria.
Assistència en la reanimació cardiopulmonar.

FINAL DE LA RESIDÈNCIA: Durant els darrers 6 mesos del període
de residència, el metge resident (R4) podrà realitzar, de forma
opcional, guàrdies com a metge adjunt amb la finalitat d’adquirir
14

autonomia en el desenvolupament de les seves habilitats en
l’especialitat
d’Anestesiologia
i
Reanimació.
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Annex 1. ITINERARI FORMATIU
ANY
1r

MESOS
Juny / Juliol
15 dies
Agost -Setembre
Octubre a Novembre

Desembre
Gener
Febrer

2n

Març
Abril – Maig
Juny a Juliol
Agost a Novembre
Desembre a Març

ROTACIÓ
Introducció de l’Anestèsia
Urgències
Quiròfan urgències – Cirurgia
General I
Medicina Interna
(Hospitalització i consultes
externes)

LLOC
Hospital de Mataró
Hospital de Mataró
Hospital de Mataró

TUTORS
Dra. Fàbregas
Dr. Daza
Dra. Fàbregas

GUARDIES
Servei d’Urgències / Anestèsia
Servei d’Urgències / Anestèsia
Servei Anestèsia / Urgències

Hospital de Mataró

Dra. Mauri

Servei d’Urgències / Anestèsia

Trauma I
Cardiologia
(Consultes i Expl. Compl.)
Trauma I

Hospital de Mataró
Hospital de Mataró

Servei d’Urgències / Anestèsia
Servei d’Urgències / Anestèsia

Hospital de Mataró

Dr. Arias
Dr. Galindo
Dra. Fàbregas
Dr. Añez

Pneumologia
Cirurgia General
Anestèsia Obstètrica i valoració
preanestèsica
UCI

Hospital de Mataró
Hospital de Mataró
Hospital de Mataró

Dra. Pilar Ortega
Dra. Algilaga
Dr. Añez

Servei d’Anestèsia / Urgències
Servei d’Anestèsia / Urgències
Servei d’Anestèsia

Hospital de Mataró

Anestèsia Cirurgia Ortopèdica i
Traumatologia

Hospital de Mataró

Dra. La Torre
Dra. Fàbregas
Dr. Añez

Servei UCI
Anestèsia (1ó 2 mensuals)
Servei d’Anestèsia i UCI (1ó 2)

Servei d’Anestèsia
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3r

4t

Abril a Setembre

Anestèsia en especialitats
quirúrgiques:
- Ginecologia
- Urologia
- C. Vascular
- Oftalmologia

Hospital de Mataró

Dra. Fàbregas

Servei d’Anestèsia i UCI (1 ó 2)

Octubre a Novembre

Anestèsia a Cirurgia General

Hospital de Mataró

Dra. Fàbregas

Servei d’anestèsia i UCI

Desembre

Anestèsia fora de quiròfan

Hospital de Mataró

Dra. Fàbregas

Servei d’anestèsia i UCI

Gener

Dolor

HGTiP

Dra. M. Rodríguez

Febrer

Anestèsia a Cirurgia Cardíaca

HGTiP

Dra. M. Rodríguez

HGTiP (2 ó 3) Anestèsia (1ó 2)

Març a Abril

Anestèsia Cirurgia Toràcica

HGTiP

Dra. Rodríguez
(HGTiP)

HGTiP (2 ó 3) Anestèsia (1 ó 2)
UCI (1)

Maig

VIC

HGTiP

Dra. Rodríguez

HGTiP (2 ó 3) Anestèsia (1ó 2)
UCI (1)

Juny

Neurocirurgia

HGTiP

Dra. Rodríguez

Juliol a Agost

Reanimació

HGTiP

Dra. Rodríguez

Servei Anestèsia i UCI

Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Març a Maig

Anestèsia pediàtrica
especialitzada

Hospital Infantil Sant
Joan de Déu
Barcelona
Hospital de Mataró

Dr. Artés (HSJdD)
Dra. Fàbregas

HSJdD (2 ó 3)
Anestèsia Mataró (1ó 2)

Hospital de Mataró

Dr. Añez/ Fàbregas

Rotació externa
lliure
Activitat assistencial
progressiva

Dr. Añez/ Fàbregas
Servei d’Anestèsia i UCI
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Annex 2. ACTIVITATS FORMATIVES DEL PLA TRANSVERSAL COMÚ.
(Pendiente de aprobación por la Comisión de Docencia)

PLANNING DE FORMACIÓ DELS RESIDENTS DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME
Mai
CURS IMMERSIÓ

(OBLIGATORI)

SVB + RCP

(OBLIGATORI)

CURS SEGURETAT

(OBLIGATORI)

CURS SEGURETAT

(OPCIONAL)

Jun

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

Ger

Feb

Mar

Abr

R1
R1
R1
R3
R4

POSTGRAU DE RECERCA I
INNOVACIÓ

(OPCIONAL)

CURS COM DONAR MALES
NOTICIES

(OPCIONAL)

MENTOR

(OPCIONAL)

R3

R2
R3

R3

R3

R3

R4

R4
R1
R2

CURS D'ÈTICA

(OPCIONAL)

R3
R4
R5

18

19

