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   1. Recursos i activitats del Servei de Medicina Intensiva
1.1. Introducció

El Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta és un servei modern dotat amb alta tec-
nologia. Disposa de sistemes de documentació electrònica i es treballa amb estacions de treball clínic en xarxa, integrades amb el 
sistema d'història clínica compartida de l'hospital i l'Institut Català de la Salut.

És un Servei central de l'hospital que dóna resposta a les consultes de la resta de serveis assistencials de l'hospital. El nostre treball 
assistencial diari està centrat en el pacient crític, al tractar-se d'una unitat polivalent s'atenen pacients que presenten una malaltia 
mèdica greu que necessiten de suport funcional dels òrgans, a pacients sotmesos a una intervenció quirúrgica major o postope-
ratoris complicats així com a pacients politraumatitzats.  Com a Servei de Crítics de referència donem resposta als Codis d'Atenció 
Hospitalària com són el Codi Politrauma i el Codi Sèpsia. Dins del nostre servei existeix l'equip de resposta ràpida i parada cardíaca 
per assistir a la patologia urgent i els parades cardiorespiratòries que tinguin lloc dins de l'Hospital.

És un Servei dotat amb recursos materials, tècnics i humans suficients per donar una assistència de qualitat al pacient crític. També 
tenim protocols d'actuació dirigits a la seguretat del pacient.

Hi ha un programa formatiu de residents molt consolidat amb una molt bona qualificació de la unitat docent del Servei. El Servei té 
acreditades dues places per a la formació de dos residents cada any. Cada any comencen la residència de Medicina Intensiva un o 
dos nous metges, per tant suposa que hi ha un total de vuit a deu residents en formació.

La Unitat i l'Hospital disposen de tots els recursos necessaris per adquirir tots els coneixements i habilitats que requereix l'especia-
litat i que estan contemplats en el programa formatiu. Es contempla la realització d'una rotació externa per ampliar coneixements 
en algunes àrees específiques.

El nostre Servei té com a prioritats el treball en equip, la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació i la seguretat 
del pacient crític. Aquestes tres idees principals són els eixos d'una assistència de qualitat, una docència propera a l'excel·lència. El 
Servei té a més diverses línies d'investigació en marxa en què el resident també participa.

 1.2. Recursos humans

Cap de Servei              Dr. Josep María Sirvent Calvera 

Metges Adjunts        Dr. Arruego Minguiñon, Miguel Angel

                                       Dra. Béjar Delgado, Ana María
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                                        Dra. Lopez de Arbina  Martinez, Nerea

                                       Dra. Ortiz Ballujera, Patricia

                                        Dra. Piñeiro Pena, Laura

                                        Dra. Lorencio Cárdenas, Carolina

                                       Dr. Taché Sala, Abdó 

Tutora de residents:    Dra. Ortiz Ballujera, Patricia

 1.3. Recursos físics

Actualment el Servei ocupa part de la primera planta de l'Hospital amb una extensió de 1285 m2. La Unitat està distribuïda en:

•  Zona de pacients: amb 18 habitacions individuals tancades i preparades per fer aïllament de pacients.

•  Quiròfan: per procediments quirúrgics de baixa complexitat.

•  Zona d'infermeria: amb tauler de control central, zona de relax d'infermeria i despatx de la supervisora de infermeria.

•  Zona d'emmagatzematge i zona de rebuig.

•  Zona de familiars: amb sala d'espera, zona de descans i una altra sala separada per a informació mèdica. Vestidor, taquilles i rentamans 
per a familiars.

•  Zona de metges: despatx del Cap de Servei, despatx d'adjunts i residents amb taula per a sessions, ordinadors amb estacions de treball 
Centricity i connexió a internet. Canó de projecció per a sessions clíniques, biblioteca i vestidor mèdic.

•  Habitació individual amb bany per adjunt de guàrdia i un altre igual per al resident.

•  Despatx de secretaria.

 1.4. Recursos tècnics

•  Monitors de capçalera connectada a sistema informàtic "Centricity".

• Informatització de la Història Clínica de l'Hospital (programa SAP).
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• Equipaments com: respiradors de capçalera i portàtils, compatibles amb RMN, bombes d'infusió EV i per nutrició enteral.

•              Carro d'aturada cardíaca, desfibril·ladors, ECO multifunció, quatre màquines de hemodiafiltració contínua (tres amb connexió voltatge, 
maletí de parada per atendre pacients d'altres plantes d'hospitalització).

•  Sistema de comunicació telefònica i buscapersones. 

  2. Programa docent
 2.1. L'especialitat en Medicina Intensiva

La Medicina Intensiva es defineix com aquella part de la medicina que s'ocupa dels malalts amb alteracions fisiopatològiques amb un nivell 
de gravetat que l'amenaça potencialment la vida, i al mateix temps és susceptible de recuperació. També inclou el suport del potencial donant 
d'òrgans.

La missió de l'especialista en Medicina Intensiva abastaria els següents aspectes:

•  Coneixement profund i detallat de la fisiologia dels òrgans i sistemes, els mecanismes pels quals s'altera, i els mitjans per a preservar i 
millorar la funció dels òrgans afectats per mantenir la vida del pacient.

• Capacitat per treballar en qualsevol lloc en què es trobi el pacient crític.

•  Caràcter polivalent, que fa el seu exercici efectiu i eficient. Capacitat per treballar en equip i per liderar-lo.

•  Disposició per treballar en entorns canviants o en situacions d'incertesa, de forma estructurada i sistemàtica.

• Sensibilitat i compromís amb els valors ètics; d'especial rellevància en una especialitat que es desenvolupa en un medi amb poderosos 
mitjans tècnics.

•  Capacitat per a la presa de decisions en el tractament dels pacients amb compromís vital.

•  Possibilitat de cooperar en la prevenció de les patologies greus més freqüents.

•  Capacitat per col·laborar en la formació d'altres professionals sanitaris.

•  Capacitat d'afrontar amb professionalitat i responsabilitat situacions de catàstrofe que comprometin la vida d'amplis sectors de la po-
blació.

La formació d'especialistes en Medicina Intensiva requereix dominar determinats camps de coneixements i adquirir un conjunt d'habilitats 
que constitueixen els objectius de la formació. Aquests objectius han estat definits per la Comissió Nacional de l'Especialitat i aprovats pel Mi-
nisteri d'Educació i Cultura. Està en revisió del programa de l'especialitat. Aquest programa de l'especialitat de Medina Intensiva, està adaptat 
al nostre Hospital seguint les recomanacions de la Comissió de Docència del nostre Hospital i es lliura cada any als nous residents.
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 2.2. Objectius generals de la formació
 
La formació està orientada cap a l'obtenció de coneixements, habilitats i actituds que permeti construir competències, en què els tres aspec-
tes es separen amb una fi didàctica però que en la pràctica s'adquireixen de forma associada i enllaçada.

D'acord amb el Programa Oficial de l'Especialitat (POE) l'objectiu general del programa és formar especialistes amb:

1- Competències professionals enteses com un conjunt de coneixements, habilitats i actituds que donin resposta a les necessitats del 
pacient crític.

2- Capacitat per identificar i avaluar les situacions d'emergència de forma estructurada, establint prioritats diagnòstiques i terapèuti-
ques com a part essencial de la manera de treball.

3- Coneixement detallat i profund de conceptes fisiopatològics i capacitat per aplicar-los en les diferents situacions clíniques.

4- Habilitats necessàries per realitzar els procediments diagnòstics i terapèutics proporcionats als pacients crítics en els Serveis de 
Medicina Intensiva.

5- Capacitat per aplicar el procediment més apropiat a un pacient crític i valoració de la responsabilitat que l’intensivista té en l'assig-
nació i utilització dels recursos.

6- Capacitat per complir els estàndards ètics, amb especial referència a l'assistència al final de la vida i a la limitació de l'esforç tera-
pèutic.

7- Formació que els permeti valorar la visió que el malalt té de la seva pròpia malaltia i respectar els valors dels pacients i els seus 
familiars.

8- Coneixement d'habilitats de comunicació amb els pacients i familiars. Aquesta responsabilitat relativa a la informació i a la presa 
de decisions compartida és de transcendència fonamental en l'àmbit en què es desenvolupa el treball habitual de l'intensivista. 
L'impacte que aquest aspecte de l'activitat pot produir és molt rellevant, pel que els residents han de ser instruïts específicament 
en la manera de proporcionar la informació.

9- Capacitat per assumir la responsabilitat completa que suposa l'assistència als malalts crítics.

10- Capacitat d'integració en un equip de treball.

11- Disposició per treballar en entorns o en situacions d'incertesa, de manera organitzada i sistemàtica. Aquesta forma de treballar és 
de vital importància en el procés d'aprenentatge dels futurs especialistes.

12- Capacitat per valorar els resultats dels tractaments proporcionats als pacients.

13- Capacitat per auto avaluar el seu propi treball.

14- Consciència de la importància que té l'evidència científica en la presa de decisions i a la millor utilització dels recursos assistencials.
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15- Capacitat per utilitzar els recursos de manera proporcionada.

16- Coneixement de l'organització, els aspectes econòmics de la Medicina Intensiva i de l'estructura sanitària del medi on desenvolu-
pa el seu treball.

17- Coneixements de metodologia de la investigació, estadística i epidemiologia clínica arribant al nivell suficient que els permeti 
abordar projectes d'investigació de manera autònoma i amb capacitat per integrar-se en un equip investigador.

 2.3. Objectius docents troncals (POE)
  
El propòsit d'aquest sistema és proporcionar una formació bàsica, àmplia, sòlida i multidisciplinari que permeti prestar una assistència de 
qualitat.

Durant els dos primers anys de formació troncal comú s'han d'adquirir un conjunt de competències mínimes compartides per totes les espe-
cialitats incloses en el mateix tronc. Seguit de tres anys de formació específica. 

 2.4. Objectius docents específics (POE)
 
El període de formació troncal se segueix d'un altre de tres anys en el qual s'adquiriran les competències específiques en Medicina Intensiva.

La major part d'aquestes competències estan recollides en CoBaTrICE però una part apreciable és exclusiva de l'activitat de l'especialitat a 
Espanya, com per exemple, les competències en l'àrea de la cardiopatia isquèmica, la implantació i seguiment de marcapassos permanents i 
aspectes relatius a la qualitat.

1- Adquirir coneixements que permetin:

•     Reconèixer els mecanismes pels quals les malalties poden conduir a una amenaça vital.

•    Realitzar una valoració estructurada i ordenada del pacient amb alteracions fisiològiques. Prioritzar l'atenció i garantir la seguretat    
fisiològica del pacient. Decidir l’ ingrés a la UCI de forma oportuna. Conèixer els criteris de derivació i alta.

•  Realitzar el diagnòstic i tractament de les malalties mèdiques, postoperatòries i traumàtiques que amb més freqüència es rela-
cionen amb situacions crítiques. Especialment referit a malalties cardiovasculars, respiratòries, neurològiques, gastrointestinals, 
renals, hematològiques, oncològiques, endocrines i obstètriques.

•  Reconèixer, controlar i tractar la insuficiència orgànica aguda i crònica descompensada i el fracàs multiorgànic:

o  Reconèixer i manejar pacients amb fracàs hemodinàmic. Coneixement de tots els tipus de xoc, cardiogènic i no cardiogènic.

o  Reconèixer i manejar pacients amb insuficiència respiratòria aguda / lesió pulmonar aguda.
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o  Conèixer els efectes de la sèpsia sobre els sistemes orgànics i el seu tractament. Reconèixer i manejar pacients sèptics.

o  Reconèixer les causes, tipus i gravetat de la síndrome de disfunció multiorgànica. Proporcionar suport a tots els òrgans en 
situació o risc de disfunció en temps adequat.

o  Reconèixer i manejar pacients amb o en risc de fracàs renal agut.

o  Reconèixer i manejar pacients amb o en risc de fracàs hepàtic / gastrointestinal agut.  

o  Reconèixer i manejar pacients amb alteració neurològica aguda.

o  Reconèixer i manejar pacients amb alteracions greus de la coagulació.

o  Reconèixer les complicacions de risc vital matern durant l'embaràs i el part.

•  Conèixer, valorar i tractar les causes de descompensació de les insuficiències orgàniques cròniques: insuficiència cardíaca, insufici-
ència respiratòria, insuficiència renal, descompensació de hepatopatia crònica, alteracions de la coagulació i hemostàsia.

•  Conèixer, valorar i tractar les alteracions agudes del medi intern (equilibri àcid-base i electròlits) i la termoregulació.

•  Conèixer l'epidemiologia i prevenció de les infeccions a la UCI. Vigilància i control de la infecció a la UCI: infeccions nosocomials, 
infeccions en immunodeprimits, tractament amb antimicrobians, resistències bacterianes i política antibiòtica a l'UCI.

•  Conèixer, valorar i tractar la síndrome coronària aguda.

•  Conèixer les indicacions d'estimulació cardíaca d'estimulació cardíaca permanent i les tècniques d'implantació. Adquirir coneixe-
ments per fer el seguiment d'aquests dispositius.

•  Ser capaç de portar el control i tractament del postoperatori d'alt risc, inclòs el control del postoperatori del pacient receptor de 
trasplantament d'òrgans. Coneixement i control de les possibles complicacions.

•  Conèixer les pautes d'atenció específica al pacient traumatitzat greu: traumatisme cranioencefàlic, toràcic, abdominal, raquimedu-
lar, d'extremitats, síndrome d'aixafament, síndrome compartimental. Lesions per agents físics i químics.

•  Conduir la ressuscitació cardiopulmonar del pacient agut crític adult: suport vital avançat cardiològic i traumatològic. Tractar el 
pacient en la fase post-ressuscitació, amb especial atenció al dany cerebral postanòxic.

•  Tractar les alteracions nutricionals en pacients crítics. Ser capaç de reconèixer les deficiències nutricionals i conèixer els tipus i vies 
d'administració de la nutrició artificial.

•  Reconèixer la mort encefàlica. Conèixer l'actuació davant el possible donant d'òrgans. Coneixement de l'estructura i funcionament 
de l'Organització Nacional de Trasplantaments.

•  Conèixer els protocols d'actuació en els pacients trasplantats.

•  Reconèixer i tractar les intoxicacions i síndromes de privació. Proporcionar atenció al pacient cremat.

•  Conèixer la farmacologia i farmacocinètica dels fàrmacs d'ús més habitual en les Unitats de Cures Intensives, amb atenció específica 
al maneig i monitorització de la sedació, analgèsia i bloqueig neuromuscular. Indicacions i maneig de les possibles complicacions 
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del tractament fibrinolític. Tractament segons procés.

•  Conèixer les pautes bàsiques d'actuació en catàstrofes i trasllat intra i interhospitalari de pacients crítics.

2- Adquirir experiència, conèixer els riscos, beneficis, alternatives i saber tractar les possibles complicacions, d’ almenys les següents ha-
bilitats o destreses pràctiques:

•  Monitorització de les variables fisiològiques i actuació d'acord amb els canvis en les tendències: monitorització electrocardiogràfi-
ca, hemodinàmica invasiva i no invasiva, respiratòria (pulsioximetria i capnografia) i Neuromonitorització (PIC, monitorització EEG 
contínua, saturació venosa jugular). Maneig segur dels aparells i el monitoratge. Tècniques d'obtenció de mostres i processament 
de les mateixes.

•  Interpretació d'estudis radiològics bàsics i avançats: tomografia computada, ressonància magnètica, ecografia, angiografia.                                

•  Sistema respiratori:

o  Aïllament i manteniment de la via aèria permeable en pacients intubats i no intubats, amb dispositius com intubació     
naso i orotraqueal, mascareta laríngia i cricotiroidotomía d'urgència. Ventilació amb mascareta i bossa de ressuscitació.

o  Aspiració de secrecions traqueobronquials.

o  Maneig de la via aèria difícil segons les guies de pràctica clínica.

o  Ventilació mecànica avançada, invasiva i no invasiva: iniciació de la ventilació mecànica, tècniques i modalitats, components 
i funcionament de ventiladors; tècniques de retirada de la ventilació mecànica.

o  Toracocentesis diagnòstica i inserció de tubs de drenatge toràcic de forma urgent i programada.

o  Traqueostomia percutània.

o  Cura i control del pacient (en ventilació mecànica i espontània) durant la realització de fibrobroncoscopia i rentat broncoal-
veolar. Fibrobroncoscopia sota supervisió.

•  Sistema cardiovascular:

o       Cateterització venosa central i perifèrica.

o       Cateterització arterial.

o       Realitzar i interpretar ECG.

o       Tractament de les arítmies.

o       Realitzar desfibril·lació / cardioversió elèctriques.

o       Cateterització de l'artèria pulmonar, monitorització de pressions pulmonars i maneig hemodinàmic a través de catèter de  
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 l'artèria pulmonar (Swan-Ganz).

o       Realitzar i interpretar mesurament de despesa cardíaca i paràmetres hemodinàmics derivats mitjançant sistemes no invasius.

o       Emprar dispositius d'assistència mecànica per a suport hemodinàmic.

o       Implantar marcapassos transcutani i transvenós, transitoris i permanents.

o       Pericardiocentesi d'urgència.

o       Tècniques específiques de suport vital avançat cardiològic i traumatològic.

o       Ecocardiografia aplicada al pacient crític.

•       Sistema nerviós central:

o  Realitzar punció lumbar.

o  Monitorització de la pressió intracranial.

o  Realitzar i interpretar Doppler transcranial.

o  Dur a terme analgèsia mitjançant catèter epidural.

•      Sistema gastrointestinal:

o Inserció de sonda nasogàstrica, jejunal i de Sengstaken o equivalents.

o  Realització de paracentesi, diagnòstica i terapèutica.

o  Punció-rentat peritoneal.

o  Indicació, cura i control del pacient durant la realització d'endoscòpia digestiva.

o  Assistència extracorpòria hepàtica.

•      Sistema renal i urinari:

o       Inserció de sonda vesical.

o       Tècniques de depuració extrarenal.

•  Tècniques per prevenir i tractar el dolor, l'ansietat i el deliri. Sedació durant procediments curts.

•  Valoració nutricional i coordinació del suport nutricional.

•  Realització de tècniques d'immobilització i mobilització de pacients.

•  Adquisició d'habilitats de tipus relacional.
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         3- Actituds que permetin:

•  Assumir i dirigir el propi aprenentatge i capacitat per buscar-lo en les situacions complexes i els errors.

•  Reconèixer les limitacions pròpies: capacitat per a sol·licitar i acceptar ajuda o supervisió.

•  Acceptar compromisos i estimular el compromís en els altres.

•  Valorar la feina dels altres.

•  Mostrar disposició per a consultar a altres especialistes i tenir en compte la seva opinió; promoure la seva participació en la presa 
de decisions quan és apropiat i afavorir el treball en equip.

•  Promoure un clima adequat per compartir coneixements.

•  Desenvolupar el treball cap a l'assoliment de resultats.

•  Orientar el seu desenvolupament cap a la polivalència.

•  Establir relacions de confiança i oferir una atenció compassiva cap als pacients i els seus familiars.

•  Mantenir una actitud crítica i reflexiva alhora que receptiva, respectuosa i sense prejudicis.

•  Adoptar un compromís amb el propi desenvolupament personal i professional que li permeti anar madurant, alhora que com a 
futur especialista mèdic, com a autèntic professional.

•  Mantenir una comunicació eficaç amb el personal d'infermeria; supervisar i delegar en altres professionals d'una manera apropia-
da i d'acord amb l'experiència i el nivell de responsabilitat.

  3. Nivells de responsabilitat

La consecució de tots els objectius que constitueixen el programa formatiu es realitzarà amb responsabilitat progressiva, tutoritzada pels 
metges de la unitat, es classifiquen aquests objectius en tres nivells de responsabilitat.

NIVELL DE RESPONSABILITAT VALORACIÓ
Nivell 1: Nivell de major responsabilitat Activitats realitzades directament pel metge resident sense necessitat de tutorització directa
Nivell 2: Nivell de responsabilitat intermig Nivell de responsabilitat intermedi. Activitats realitzades directament pel resident, sota la 

supervisió directa del tutor o facultatiu especialista responsable.
Nivell 3: Nivell de menor responsabilitat Activitats realitzades pel facultatiu especialista. Estan observades i / o assistides durant la seva 

execució pel resident, que no té responsabilitat i actua exclusivament com un observador o 
assistent.
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  4. Programa de rotacions

El pla de formació de l'especialitat de Medicina Intensiva està orientat a complir els objectius de l'especialitat. Actualment comprèn cinc anys 
dels quals els dos primers estan adreçats a la formació en àrees de Medicina Interna i Cirurgia, i els tres anys següents a la formació dins de la 
Unitat de Medicina Intensiva.

L'organització actual de les rotacions assegura l'adquisició de coneixements teòrics i habilitats tècniques i pràctiques suficients per al tracta-
ment de malalts en estat molt greu.

Els nostres residents tenen rotacions establertes dins de les diferents especialitats de l'hospital. Actualment totes les rotacions incloses en el 
programa de la nostra especialitat poden ser aconseguides dins del nostre Hospital.

El calendari de rotacions de l'especialitat està definit i escrit a la Unitat, sent conegut pel resident quan arriba a l'hospital, en general són idèn-
tiques cada any excepte els canvis que es fan en alguna d'elles per ajustar les rotacions d'altres residents per altres especialitats i evitar que 
coincideixin massa residents en un mateix servei amb el que l'aprofitament de la rotació seria inferior al desitjat. Amb la creació de calendaris 
fixos de forma coordinada amb els serveis implicats aquests canvis són cada vegada menys freqüents.

 4.1. Calendari de rotacions 

PRIMER ANY DE RESIDÈNCIA

Urgències: un mes

Unitat de Medicina Intensiva: sis mesos

Medicina Interna: sis mesos

SEGON ANY DE RESIDÈNCIA 

Anestesiologia : tres mesos

Neurologia: dos mesos

Pneumologia: un mes

Nefrologia: dos mesos

Cirurgia Toràcica: dos mesos
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TERCER ANY DE RESIDÈNCIA 

Unitat de  Medicina Intensiva: tres mesos

Cirurgia General: dos mesos

Neurocirurgia: un mes

Unitat Coronaria: sis mesos, que inclou dos mesos per Ecocardiografia i Marcapassos

SEM: un mes

QUART ANY DE RESIDÈNCIA 

Radiologia: dos mesos

Unitat de Medicina Intensiva: nou mesos

Rotació externa optativa: dos mesos

CINQUÈ ANY DE RESIDÈNCIA

Unitat de Medicina Intensiva: dotze mesos

 4.2. Plantilla de rotacions 

JUNY JULIOL AGOST SETEM. OCTU. NOVEM DESEM. GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG
R1 URG UCI UCI UCI INTERNA INTERNA INTERNA UCI UCI UCI INTERNA INTERNA
R2 INTERNA ANEST. ANEST. ANEST. NEURO. NEURO. NEFRO. NEFRO. PNEUMO. CIR.TOR. CIR.TOR. UCI
R3 UCI UCI CIR. GEN. CIR. GEN. SEM NCR. CORO CORO CORO CORO ECOGR. ECOGR

R4 RADIOL. RADIOL. UCI UCI UCI UCI UCI UCI UCI UCI UCI UCI

R5 UCI UCI UCI UCI UCI UCI UCI UCI UCI UCI UCI UCI

Objectius generals i nivells de responsabilitat per any de residència 

PRIMER I SEGON ANY DE RESIDÈNCIA 

Durant els dos primers anys de residència el metge en formació farà una rotació pels serveis de Medicina Interna, especialitats de Medicina 
Interna i Anestèsia i especialitats quirúrgiques. Els objectius inicials són l'aprenentatge de la realització correcta d'una història clínica, història 
clínica dirigida, exploració clínica, diagnòstic diferencial, gestió i interpretació de proves de laboratori i tractament de la patologia més fre-
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qüent. L'objectiu final és l'adquisició d'una base sòlida de coneixements que permeti al futur intensivista tenir una visió integral del pacient 
des de l'òptica de les diferents especialitats.

 
Nivells de responsabilitat:

En aquests dos primers anys s'iniciarà també el procés de presa de decisions, sempre basat en la progressió dels coneixements adquirits, així 
com l'adquisició d'habilitats en les tècniques bàsiques de suport vital: reanimació cardiopulmonar bàsica i avançada i tècniques relacionades.

La majoria dels actes seran tutelats (nivells 2 i 3), encara que algunes de les activitats es podran realitzar sense supervisió directa (entrevistes 
clíniques). Posteriorment es comentaran amb l'especialista assignat.

TERCER ANY DE RESIDÈNCIA

S'inicia una immersió progressiva en la Medicina Intensiva que comença per la identificació de les situacions d'emergència i continua amb 
l'aprenentatge d'una avaluació completa del pacient greu incloent el monitoratge de les funcions vitals, el maneig de la tecnologia de suport 
vital avançat i la valoració de les prioritats diagnòstiques i terapèutiques. Durant aquest any es centrarà la formació en el pacient cardiològic 
amb les rotacions per la Unitat Coronària, Ecocardiografia, Unitat de Marcapassos.

 
Nivells de responsabilitat:

El resident assumirà un nivell de responsabilitat de nivell 1 per a la realització de la història clínica, exploració, sol·licitud de proves diagnòsti-
ques habituals i algunes actuacions d'àmbit clínic en funció de les capacitats del resident.

Es mantindrà un nivell 2-3 per a les situacions crítiques, a la realització de tècniques complexes així com per a la informació a familiars segons 
les habilitats del residents i la decisió de tractaments mèdics.

Nivell 3 en les maniobres invasives sense prèvia experiència. com són traqueostomia, implant de pilota de contrapulsació intraòrtic.

QUART ANY DE RESIDÈNCIA

El quart any té com a objectiu aprofundir en els coneixements teòrics i reforçar les habilitats clíniques i tècniques adquirides. Es tracta de con-
solidar els coneixements troncals i aprofundir en el pacient crític. Durant aquest any el resident participarà activament en seminaris, cursos de 
postgrau i congressos nacionals i internacionals. S'iniciarà en recerca clínica sent ideal la producció científica d'un mínim de dues comunica-
cions a congressos i un article (original o nota clínica). Pot iniciar una tesi doctoral.

 
Nivells de responsabilitat:

En la majoria de les actuacions clíniques el resident tindrà el nivell de responsabilitat 1, (confecció de l'entrevista clínica, diagnòstic diferencial, 
informació als familiars).
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Donada la complexitat de patologies manejades i la fragilitat dels pacients, el resident de quart any consultarà a l'adjunt a les situacions de 
maneig difícil del pacient crític (neurocrític, politrauma, xoc) especialment comptarà amb l'ajuda de l'adjunt en el maneig de pacients crítics 
fora de la unitat. Nivell de responsabilitat 2.

CINQUÈ ANY DE RESIDÈNCIA

Durant el cinquè any es continuarà aprofundint i ampliant el contingut teòric del programa de formació, refermant els coneixements i habi-
litats adquirides. Es promourà la seva participació com a professor en cursos per a infermeres, metges residents i d'altres especialitats. S'ha 
d'afavorir que el resident tingui al seu càrrec als estudiants de Medicina.

 
Nivells de responsabilitat:

Les actuacions d'àmbit clínic (confecció d'històries clíniques, informes d'alta, sol·licitud d'exploracions habituals, implant vies centrals, xoc 
elèctric en arítmies, instauració de ressuscitació hemodinàmica, fluidoteràpia, instauració de drogues inotropas, maneig hormonal, nutricio-
nal, ventilació mecànica) es procedirà amb nivell de responsabilitat 1.

Per la indicació de reintervenció quirúrgica, implant de pilota contrapulsador, ecocardiografía, trasllat de pacient a un altre hospital per a re-
alització d'un procediment o intervenció, maneig del pacient crític fora de la Unitat de Crítics (planta o urgències) el nivell de responsabilitat 
serà 2- 3.

  5. Activitat docent i investigadora

 5.1. Docència

A la Unitat de Medicina Intensiva s'han establert sessions clíniques dirigides a la formació de residents. Es realitzaran d'acord amb un calendari 
escrit i consensuat amb els residents de forma trimestral.

Les sessions es realitzen de 15:00 a 16:30 hores els dimarts i dijous i es combinen sessions de temes teòrics de l'especialitat preparades per a 
ells, sessions bibliogràfiques, sobretot "guies d'actuació" i "conferències consens" sobre diferents temes.

Tipus de sessions clíniques del Servei de Medicina Intensiva:

•  Sessió de passi de guàrdia del matí. Diària. Cada matí a les 8:30 hores hi ha una reunió de tots els membres de la Unitat en què es 
presenta la història i evolució durant la guàrdia dels malalts ingressats, sent el resident l'encarregat d'aquesta i sent supervisat per 
l'adjunt de guàrdia. S'hi decideixen les actituds diagnòstiques i terapèutiques a realitzar.
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•  Sessió de passi de guàrdia de la tarda. A les 16 hores es realitza una segona sessió diària per explicar la situació dels pacients in-
gressats a la Unitat per la guàrdia.

•  Sessió General Hospitalària, organitzada per la Comissió de Docència, es realitzen els dijous de forma mensual en les que tracten 
temes de diferents especialitats d'interès general.

•  Sessions de morbimortalitat. Sessions en les quals es revisen l'activitat del servei, casos clínics complexos en què es convida els 
serveis implicats a discutir el cas i establir protocols o accions de millora, sessions de mortalitat amb la participació d'Anatomia Pa-
tològica. Quatre a l'any.

•  Sessions bibliogràfiques en les es realitza una revisió de diversos articles d'un tema en concret relacionat amb l'especialitat. Men-
sual.

•  Revisió d'un article s'exposen i analitzen articles rellevants per a l'especialitat.

•  Casos clínics de pacients ingressats a la Unitat amb la descripció del cas i una breu revisió de la literatura en relació amb el mateix. 
Mensual.

•  Tallers d'habilitats amb repàs de les tècniques realitzades en el Servei des d'un punt de vista molt pràctic amb vídeos demostra-
tius.

•  Sessions de casos de neurocrítics. De forma bimensual es presenten casos de pacients neurocrítics juntament amb els serveis de 
Neuradiologia i Neurocirurgia.

•  Actualitzacions de temes. Sessions realitzades de forma mensual de tipus actius amb tots els membres del servei en què es revisa 
1 o diversos articles per diversos residents i es fa una posada en comú. Mensual.

•  Sessions de casos de politraumàtics. Cada trimestre. Organitzades per la Comissió de Politrauma. Inclou als serveis d'Urgències, 
Cirurgia General, Anestèsia, Traumatologia i Medicina Intensiva. Les sessions van a càrrec de cada un dels serveis de forma rotatòria.

Cada resident del Servei de Medicina intensiva realitzarà a l'any com a mínim:

          •        Una sessió bibliogràfica.

•  Una presentació d'un article.

•  Una revisió d'un tema de l'especialitat.

•  Un taller relacionat amb una tècnica.

Els residents de cinquè any han de presentar una sessió en el grup de treball del pacient politraumàtic.

Els residents d'altres especialitats que roten per la nostra unitat com a mínim han de presentar una sessió de la seva especialitat relacionada 
amb Medicina Intensiva.
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Els dijous de cada 30 dies estan programades les Sessions Generals de l'Hospital.

A més, els nostres residents assisteixen a les sessions pròpies de l'especialitat en la qual està rotant, col·laborant en ella i presenten almenys 
una d'un tema de Medicina Intensiva relacionat amb la rotació que està fent.

Cada matí a les 8:30 hores hi ha una reunió de tots els membres de la Unitat en què es presenta la història i evolució durant la guàrdia dels 
malalts ingressats, sent el resident l'encarregat d'aquesta i sent supervisat per l'adjunt de guàrdia. S'hi decideixen les actituds diagnòstiques 
i terapèutiques a realitzar. També a les 16:00 hores es realitza una segona sessió diària per explicar els pacients ingressats a la Unitat per la 
guàrdia.

Cursos

PRIMER ANY DE RESIDÈNCIA 

Iniciació en Urgències  - obligatori

Protecció radiològica - obligatori

Lectura crítica  - obligatori

Curs d’iniciació a la ventilació mecànica - recomanat 

SEGON ANY DE RESIDÈNCIA 

Nutrició - obligatori

Comunicació científica - obligatori

RCP avançada - obligatori

TERCER ANY DE RESIDÈNCIA 

Bioètica - obligatori

Habilitats comunicatives - obligatori

Suport vital avançat pediàtric - obligatori

Curs de transplantaments i  donació d’òrgans - obligatori

Via aèria difícil - recomanat

Jornades de residents Medicina Intensiva - obligatori



PROGRAMA FORMATIU DE  
MEDICINA INTENSIVA

18

QUART ANY DE RESIDÈNCIA 

Transplant Procurement Manager ( TPM) - obligatori

Actualització en tractaments de substitució renal - recomanat

Jornades de residents Medicina Intensiva -  obligatori

Actualització del pacient crític SOCMIC - obligatori

CINQUÈ ANY DE RESIDÈNCIA 

VentiBarna - recomanat

Jornades de residents Medicina Intensiva - obligatori

Actualització del pacient crític SOCMIC - obligatori

L'assistència als cursos de la formació comuna complementària organitzats per l'Hospital són d'assistència obligatòria.

A més d'aquests cursos establerts hi ha altres de caràcter més ocasional que estan relacionats amb temes d'infeccions, hemoderivats, donació 
i limitació de l'esforç terapèutic en què el resident participarà segons el nivell de formació.

 5.2. Investigació i assistència a congressos

Durant l'any s'intenta l'assistència per igual de tots els residents als diferents cursos i congressos de l'especialitat, els primers anys de resi-
dència, l'assistència a congressos o cursos organitzats dins de la comunitat i en els següents anys els "nacionals" així com en l'últim any als 
dos europeus. S'anima als residents a la realització de tasques d'investigació per a la presentació en forma de comunicacions a congressos i 
pòsters i per a la publicació dels mateixos en revistes mèdiques.

Facilitar al resident l'assistència a cursos de doctorat previ a la realització de la tesi doctoral.

Assistència a congressos i reunions:

• Assistència a les sessions de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques en Societat Catalana de Medicina Crítica i Intensiva. Mensuals.

• Assistència a les Jornades Anuals de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica.

• Assistència a el Congrés de la Societat Espanyola de Medicina Intensiva i Unitats Coronàries. Anual.

• Assistència a ESICM Congress Europen Society of Intensive Care Medicine. Anual.
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Participació en jornades i congressos:

• Col·laborar amb els adjunts a la preparació de comunicacions en congressos de l'especialitat.

• Continuar amb la confecció de bases de dades i revisió d'històries clíniques, però alhora iniciar-se en mètodes estadístics i en la confecció de 
comunicacions en congressos.

• Participar com a primer autor en una comunicació i com a coautor en una altra (com a mínim), el que implica ser el responsable de la presen-
tació d'una comunicació (oral o pòster) en un congrés.

 5.3. Recomanacions per any de residència

Resident de primer any: Durant el primer any es recomana que el resident presenti un treball dins d'un àmbit local com és la cloenda durant 
el primer any.

Resident de segon any: Durant aquest any es recomana que el resident participi de les línies de recerca del Servei, sent actiu en la recollida de 
bases de dades. Es recomana que el resident presenti un treball a la SOCMIC.

Resident de tercer any: Durant aquest any es recomana que el resident participi de les línies de recerca del Servei, sent actiu en la recollida de 
bases de dades. Es recomana la presentació de treballs a nivell regional (SOCMIC) i nacional (SEMICYUC).

Resident de quart any: Durant aquest any el resident participarà activament en seminaris, cursos de postgrau i congressos nacionals i inter-
nacionals. S'iniciarà en recerca clínica sent ideal la producció científica d'un mínim de dues comunicacions a congressos i un article (original 
o nota clínica). Pot iniciar una tesi doctoral.

Resident de cinquè any: S'aprofundirà en el coneixement de la metodologia científica. La participació en recerca clínica s'ha d'acompanyar 
d'un increment en la producció científica. Sent recomanable la realització d'un article original.

 5.4. Material docent
 
El Servei disposa de despatx amb ordinadors amb connexió a internet per a l’accés a les bases de dades i revistes en format electrònic a què 
està subscrit l'Hospital i altres bases de dades connectades.

Disposa de biblioteca al despatx de la Unitat amb revistes i llibres de l'especialitat, biblioteca ubicada a la novena planta, amb revistes i ordi-
nadors.

El Servei disposa d'una sala o biblioteca pròpia amb material específic. Conté revistes sobre l'especialitat, llibres de consulta i ordinadors amb 
connexió a internet per poder tenir accés als enllaços metges més importants. L'objectiu és millorar la seva dotació i promoure el seu ús, as-
signant un responsable entre els propis residents per a una adequada conservació i manteniment.
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Llibres de formació de fàcil lectura i recomanables per a l’estudi

- West J. Fisiología respiratoria. Editorial Panamericana. En anglès West J. Pulmonary Pathophysiology. The essentials. Editorial William and Wilkins. 

 R1-2:

- Rose BD. Clinical physiology acid base and electrolyte disorders. Editorial McGraw Hill. Hi ha una edició en espanyol. 

- C Castellano. Electrocardiografía Clínica. Editorial Harcourt. 

- Chou T. Electrocardiography in clinical practice. Ed Saunders. 

 

 R3: 

- Sha:piro. Análisis clínico de los gases sanguíneos. Editorial panamericana. 

- Marino P. El libro de la UCI. Editorial Masson. 

- Murphy JG. Mayo Clinic Cardiology Review. Editorial Futura. 

- MR Pinsky. Functional Hemodynamic Monitoring. Ed. Springer 

- Bojar RM. Manual of Perioperative Care in Adult Cardiac Surgery. 

- Dueñas A. Intoxicaciones Agudas en Medicina de Urgencia y Cuidados Críticos. Ed Masson

   

 Llibres de referència del servei:

V. Ausina. Tratado de SEIMC de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clinica . Editorial Panamericana.

J.C. Montejo A. Garcia de Lorenzo. Manual de Medicina Intensiva. Elsevier.

Schoemaker. Tratado de Medicina Intensiva. Editorial Panamericana.

Esquinas A. Tratado de Cuidados respiratorios en Críticos.

G. Mandell. Principles and Practice of Infectious Diseases. Churchill Livinstone. 

Irwin Rippe. Intensive Care Medicine. Lippincot. Raven.

Irwin – Rippe. Procedures and Techniques in Intensive Care Medicine.

Martin Moreiras, Cruz Gonzalez. Manual de hemodinamica e intervencionismo coronario. Editorial Pulso.

Esquinas A. Consensos clínicos en Ventilación Mecánica no Invasiva. Aula Médica.
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  6. Guàrdies

Durant la residència, les guàrdies es realitzen fonamentalment en la Unitat de Medicina Intensiva. Durant la guàrdia de Medicina Intensiva 
dels dies laborables hi haurà un adjunt i un resident de Medicina Intensiva durant tota la guàrdia, i per les tardes hi haurà un reforç per part 
d'un adjunt. Els caps de setmana hi ha un adjunt de Medicina Intensiva i un resident d'aquest servei i a més hi ha un reforç de 12 hores d'un 
resident de Medicina Intensiva.

PRIMER ANY DE RESIDÈNCIA 

Urgències: 

Durant el primer any es realitzaran dos guàrdies al mes.

 
Nivells de responsabilitat guàrdies a Urgències:  Segons el que estableix el protocol d'Urgències:

•   Nivell 1 i 2 de responsabilitat per a gran part de les activitats clíniques, en funció dels coneixements i de les activitats adquirides.

•   Nivell 3 de responsabilitat per indicar exploracions complementàries específiques (ECO, TAC, endoscòpies, EEG, broncoscopis, intubacions, 
ventilació no invasiva, maniobres de reanimació, marcapassos) i per signar altes o baixes i determinats documents legals.

Medicina Intensiva: 

Les guàrdies seran doblades durant els tres primers mesos de residència (amb un resident de quart o cinquè anys) (un laborable i un festiu).

Els mesos quart i cinquè farà reforços de 12 hores i guàrdies de laborable.

A partir del sisè mes, dos guàrdies que poden ser de cap de setmana de 24 hores / reforços de cap de setmana i laborables.

 
Nivells de responsabilitat guàrdies Medicina Intensiva: 

•   Nivell de responsabilidad1 per a la realització d'una història clínica.

•  Nivell 2-3 per a la majoria de l'activitat realitzada durant la guàrdia com realització de procediments tipus col·locació d'un catèter venós 
central, RCP bàsica i avançada, maneig del pacient crític així com la informació a familiars.

El resident no està capacitat per atendre pacients crítics fora del Servei de Medicina Intensiva de forma autònoma.

Manteniment donant:  Durant el primer any ha de fer almenys un doblatge de guàrdia de manteniment de donant d'òrgans. Coordinació de 
trasplantaments d'òrgans amb nivell de responsabilitat 1-2 tenint com a consultor.
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Posteriorment el resident farà la guàrdia acompanyat i tutelat pel coordinador de trasplantaments. Nivells de responsabilitat guàrdies de 
manteniment 2-3.

SEGON ANY DE RESIDÈNCIA 

Medicina Intensiva: 

De quatre a cinc guàrdies al mes.

Guàrdies de manteniment del donant d'òrgans seguint la roda de distribució entre residents.

Nivells de responsabilitat de les guàrdies en Medicina Intensiva:

•   Nivell 1 per a la confecció d'històries clíniques, exploració clínica, sol·licitud d'exploracions complementària.

•   Nivell 2 per a la instauració de tractaments, la valoració de l'ECG, Rx tòrax, indicacions de proves complementàries: ecocardiografia, TC, RM, 
electroencefalograma, col·locació de via venosa central.

•   Nivell 2-3 maniobres de RCP bàsica i avançada, seran responsabilitats.

Manteniment donant: Nivell de responsabilitat 1 per a sol·licitud de proves i tècniques d'exploració i nivell 2 per al maneig del pacient super-
visat pel coordinador de trasplantaments.

TERCER ANY DE RESIDÈNCIA 

Medicina Intensiva: 

De quatre a cinc guàrdies al mes.

Nivells de responsabilitat guàrdies Medicina Intensiva:

•   En les activitats de confecció d'entrevista clínica a pacients i familiars exploració, peticions analítiques elementals el nivell de responsabilitat 
serà nivell 1.

•   En les activitats amb risc vital de pacient, el nivell de responsabilitat serà de nivell 2 o 3, segons els coneixements i habilitats del resident.

Manteniment donant: Nivell de responsabilitat 1 per a la sol·licitud de proves i tècniques d'exploració i nivell 1- 2 per al maneig del pacient 
supervisat pel coordinador de trasplantaments.

QUART ANY DE RESIDÈNCIA

Medicina Intensiva:

De quatre a cinc guàrdies al mes.
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Guàrdies de manteniment del donant d'òrgans seguint la roda de distribució entre residents.

Nivells de responsabilitat guàrdies Medicina Intensiva:

•   Nivell 1 per a les tasques habituals.

•   Nivell de responsabilitat 2. Donada la complexitat de patologies a manejar i la fragilitat dels pacients el resident de quart any de consultar a 
l'adjunt a les situacions de maneig difícil del pacient neurocrític, politraumàtic amb fracàs multiorgànic. Els avisos d'altres plantes o d'urgèn-
cies poden ser assumits pel resident en funció del grau de complexitat amb consulta posterior a l'adjunt.

•   Nivell 2-3 per a l'atenció de parades cardiorespiratòries en planta i l'atenció del Codi politrauma.

Manteniment donant: Nivell de responsabilitat 1 per a la sol·licitud de proves i tècniques d'exploració i nivell 1- 2 per al maneig del pacient 
supervisat pel coordinador de trasplantaments.

CINQUÈ ANY DE RESIDÈNCIA

Medicina Intensiva:

De quatre a cinc guàrdies al mes.

Nivells de responsabilitat guàrdies Medicina Intensiva

•   Nivell 1 Per a les tasques habituals, així com el maneig de les diferents patologies del pacient crític segons el grau de complexitat.

•  Nivell de responsabilitat 1-2 en les situacions de maneig difícil del pacient neurocrític, politraumàtic amb fracàs multiorgànic. Els avisos d'al-
tres plantes o d'urgències poden ser assumits pel resident en funció del grau de complexitat amb consulta posterior a l'adjunt.

•  Nivell 2 per a l'atenció de parades cardiorespiratòries en planta i l'atenció del Codi politrauma.

Manteniment donant: Guàrdies de manteniment del donant d'òrgans seguint la roda de distribució entre residents. Nivell de responsabilitat 
1 per a sol·licitud de proves i tècniques d'exploració i nivell 1- 2 per al maneig del pacient supervisat pel coordinador de trasplantaments.

Coordinació de trasplantaments: En aquest any un cop realitzat el curs del Transplant Procurement Manager (TPM) el resident podrà realitzar 
una o dues coordinacions. Durant els darrers sis mesos de residència. Nivell de responsabilitat 1-2 amb el coordinador de trasplantaments del 
centre com a referent.

  7. Avaluació

Les avaluacions dels nostres residents així com dels residents de les altres especialitats que roten en la nostra Unitat es fan al final de cada 
rotació. L'adjunt responsable directe del resident serà el que avaluï al resident i se supervisarà pel tutor de la Unitat així com signada pel Cap 
de Servei.
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Les avaluacions es fan a la fitxa elaborada pel Ministeri i es valoren els coneixements i habilitats així com les actituds del resident.

Instem que els residents tinguin una agenda en la qual s'especifiquin els coneixements i habilitats adquirits en cada rotació per a l'elaboració 
de la memòria anual. L'elaboració de la memòria anual és obligatòria per a tots els residents, haurà d'estar signada pel tutor i el resident. Es 
remetrà al tutor i a la Comissió de Docència una còpia en format electrònic i en paper. Per a l'avaluació també és obligatori tenir el certificat 
dels cursos del programa comú complementari així com els específics bàsics organitzats per la Comissió de Docència de l'Hospital.

  8. Tutoria

Es preveuen entrevistes de cadascun dels residents amb el tutor sempre que sigui sol·licitat per qualsevol de les dues parts.

Es realitzen reunions del tutor amb els residents cada tres mesos per avaluar el programa de rotacions, correcció de problemes, elaboració 
dels programes de sessions clíniques i adjudicació dels temes de l'especialitat per a preparació de sessions teòriques en forma de Power Point.

Està previst realitzar un llibre específic de l'especialitat per als tutors, que residents omplirà amb les habilitats teòriques i pràctiques que faci 
al llarg de l'any.

  9. Rotacions externes

Durant el quart any de residència es contemplarà i facilitarà al resident la realització d'una rotació externa.

L'elecció de la mateixa dependrà del resident en formació acordant-la amb el tutor així com el Cap de Servei de la Unitat.

D'acord amb el DECRET 165/2015 s'estableix que:

•  La rotació externa s'ha de fer en centres acreditats per a la docència o en centres de reconegut prestigi nacional o internacional.

•  La Comissió de Docència de destinació ha de manifestar la seva conformitat a la rotació externa sol·licitada.

•  El centre o unitat docent de destinació ha de procedir a avaluar a la persona resident al final del període de la rotació externa, en 
els mateixos termes que en les rotacions internes previstes en el programa formatiu.

•  Les rotacions externes en centres o unitats docents no acreditats per a la formació especialitzada o en centres estrangers, reque-
reixen la justificació de l'elecció efectuada en detriment d'un centre o unitat docent acreditat, en relació amb el valor afegit que 
representen per a la formació de la persona resident i sobre el grau d'excel·lència que ha de garantir el període formatiu.

•  Les sol·licituds d'autorització de rotacions externes s'han d'enviar a la direcció general competent en matèria de planificació i recer-
ca en salut, amb una antelació mínima de dos mesos a la seva realització.

•  La gerència del centre d'origen s'ha de comprometre expressament a continuar abonant les retribucions a la persona resident, 



     25

PROGRAMA FORMATIU DE  
MEDICINA INTENSIVA

incloses les que es desprenguin de l'atenció continuada que realitzi durant la rotació externa.

•  No es poden autoritzar rotacions externes de cap especialitat en els últims tres mesos previs a la finalització de la formació sanitària 
especialitzada.

   10. Mapa de competències per any de residència

 10.1. Primer any de residència

Ressuscitació inicial i tractament del pacient agut:

• Ressuscitació cardiopulmonar bàsica instrumental. Maneig del DEA.

Diagnòstic:

• Realitzar la història clínica i l'exploració física del pacient de forma apropiada.

• Indicació de les proves diagnòstiques bàsiques.

• Realitzar electrocardiogrames i interpretar el seu resultat.

• Obtenir i interpretar gasometries.

• Interpretar radiografies de tòrax.

Intervencions terapèutiques en el fracàs uni o multiorgànic:

• Prescriure fàrmacs i teràpies de forma segura sota supervisió.

• Administrar derivats hematològics amb seguretat sota supervisió.

• Reconèixer i tractar la glucosa, electròlits i les alteracions de l'equilibri àcid base.

Procediments pràctics:

 - Aparell respiratori:

• Administrar oxigen utilitzant diversos sistemes d'administració.
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• Realitzar aspiracions endotraquials.

 - Aparell cardiovascular: 

• Realitzar accessos vasculars perifèrics.

• Realitzar accessos venosos centrals. Realitzar cadioversiones i desfibril·ladors.

 - Sistema nerviós central: 

• Realitzar punció lumbar sota supervisió.

 - Aparell gastrointestinal:

• Col·locació de sondes nasogàstriques.

• Realització de paracentesi evacuadora.

• Descriure les indicacions de la gastroscòpia en el malalt crític.

 - Aparell renal i genitourinari: 

• Col·locació de sondes urinàries.

Habilitats comunicatives i d'investigació:

• Organitzar una sessió clínica.

• Comunicació efectiva amb la resta de professionals de l'equip.

• Mantenir ordenada, llegible i al dia la documentació de la història clínica.

• Respectar la privacitat, dignitat, confidencialitat i aspectes legals en les dades dels pacients.

• Col·laborar i consultar. Promoure l'equip de treball.

• Procurar la continuïtat de les cures proveint informació clínica eficaç.

• Implicar-se en la responsabilitat de la seguretat del pacient.

• Prendre decisions clíniques amb respecte als principis legals i ètics.

 10.2. Segon any de residència

Ressuscitació inicial i tractament del pacient agut:

 • Ressuscitació cardiopulmonar avançada.
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 • Maneig del pacient post-ressuscitació.

Diagnòstic:

 • Obtenir mostres microbiològiques apropiades i interpretar els seus resultats.

 • Maneig del pacient crític amb malaltia aguda mèdica.

 • Identificar les implicacions de les malalties cròniques i la coomorbilidad en el malalt crític.

 • Identificar mort encefàlica.

Intervencions terapèutiques en el fracàs uni o multiorgànic:

 • Fer servir teràpies antimicrobianes.

 • Utilització de fluids i drogues vasoactives per al suport circulatori.

 • Inici, manteniment i deslletament de la ventilació mecànica invasiva i no invasiva.

 • Inici i manteniment del suport nutricional del pacient crític.

 • Manejar el suport del donant d'òrgans.

Procediments pràctics:

 - Aparell respiratori

• Intubació orotraqueal, mascareta laríngies.

• Col·locació de drenatges pleurals sota supervisió.

 - Aparell cardiovascular

      • Realització catèter arterial.

        • Mètodes de monitoratge de la despesa cardíaca. Catèter de Swan Ganz.

 - Sistema nerviós central

     • Maneig dels catèters epidurals i administració de medicació sota supervisió.

 - Aparell gastrointestinal

     • Descriure les indicacions de la gastroscòpia en el malalt crític.

 - Aparell renal i genitourinari
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            • Col·locació de catèters d'hemodiàlisi.

Habilitats comunicatives i d'investigació:

        • Saber buscar bibliografia per integrar nous coneixements del malalt crític.

        • Participar en investigació sota supervisió.

 10.3. Tercer any de residència

Ressuscitació inicial i tractament del pacient agut:

• Reconeixement orientació i estabilització d'un pacient agut amb diverses alteracions fisiològiques sota supervisió.

• Maneig inicial del pacient traumatitzat sota supervisió.

Diagnòstic:

• Descriure les indicacions de l'ecocardiografia transtoràcica i transesofàgica.

• Discutir amb radiòlegs en la interpretació de les proves d'imatge.

• Monitorització i coneixement de la normalitat de les variables fisiològiques.

• Integrar les troballes clíniques amb les troballes del laboratori per a realitzar diagnòstic diferencial.

Maneig de patologies:

Fracassos orgànics

• Reconèixer i tractar al pacient amb fallada cardíaca sota supervisió.

• Reconèixer i tractar al pacient amb insuficiència renal o en risc sota supervisió.

• Reconèixer i tractar al pacient amb fallada hepàtica o en risc sota supervisió.

• Reconèixer i tractar al pacient amb deteriorament neurològic sota supervisió.

• Reconèixer i tractar al pacient amb fallada gastrointestinal sota supervisió.

• Reconèixer i tractar al pacient amb SDRA / LPA sota supervisió.

• Reconèixer i tractar al pacient amb sèpsia sota supervisió.
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• Reconèixer i tractar al pacient amb intoxicació sota supervisió.

• Reconèixer i tractar al pacient amb complicacions obstètriques sota supervisió.

Intervencions terapèutiques en el fracàs uni o multiorgànic:

• Descriure l'ús de suports circulatoris mecànics.

• Inici, manteniment i retirada de la teràpia renal substitutiva.

Procediments pràctics:

       - Aparell respiratori

• Realitzar traqueostomia percutànies i quirúrgiques sota supervisió.

       - Aparell cardiovascular

• Descriure les tècniques per a la localització vascular a través d'ultrasons.

• Col·locació de marcapassos transcutanis, endovenosos temporals i definitius monocamerales sota supervisió. 
      - Sistema nerviós central

• Col·locació de catèters de monitorització PIC intraparenquimatosa sota supervisió.

• Realització de doppler transcranial.

• Col·locació de catèter en bulb de la jugular.

Cures perioperatòries:

• Maneig pre i postoperatori del pacient quirúrgic d'alt risc.

• Maneig del pacient després craneotomía sota supervisió.

• Maneig pre i postoperatori del pacient traumatitzat sota supervisió.

• Manejar el tractament i prevenció del dolor i el delirium.

• Maneig de sedants i bloquejants neuromusculars.

• Realitzar el transport del pacient crític en ventilació mecànica fora de la UCI sota supervisió.

FU
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Habilitats comunicatives i d'investigació:

• Aplicar guies clíniques i protocols sobre el malalt crític.

• Descriure i utilitzar les escales de gravetat habituals del malalt crític.

 10.4. Quart any de residència

Ressuscitació inicial i tractament del pacient agut:

• Priorització i selecció apropiat de pacient.

• Maneig inicial del pacient traumatitzat.

• Maneig inicial del pacient cremat sota supervisió.

Maneig de patologies:

Fracassos orgànics

• Reconèixer i tractar al pacient amb fallada cardíaca.

• Reconèixer i tractar al pacient amb insuficiència renal o en risc.

• Reconèixer i tractar al pacient amb fallada hepàtica o en risc.

• Reconèixer i tractar al pacient amb deteriorament neurològic.

• Reconèixer i tractar al pacient amb fallada gastrointestinal.

• Reconèixer i tractar al pacient amb SDRA / LPA.

• Reconèixer i tractar al pacient amb sèpsia.

• Reconèixer i tractar al pacient amb intoxicació.

• Reconèixer i tractar al pacient amb complicacions obstètriques.

Procediments pràctics:

        - Aparell respiratori

• Maneig de via aèria d'emergència sota supervisió.

• Maneig de la via aèria difícil sota supervisió.
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• Realitzar fibrobroncoscopia i rentat broncoalveolar en pacient intubat sota supervisió.

       - Aparell cardiovascular

• Realització de pericardiocentesis sota supervisió.

• Col·locació de pilota de contrapulsació sota supervisió.

        - Sistema nerviós central

 • Maneig del pacient després craneotomia sota supervisió.

          - Aparell renal i genitourinari

    • Maneig de les tècniques de reemplaçament renal, plasmafèresi i MARS.

Cures perioperatòries:

• Maneig del pacient després de cirurgia cardíaca sota supervisió.

• Maneig de la cura de pacient després trasplantament d'òrgans sòlids sota supervisió.

• Maneig pre i postoperatori del pacient traumatitzat.

Habilitats comunicatives i d'investigació:

• Identificar i tendir a minimitzar les conseqüències físiques i psicològiques de la malaltia crítica per al pacient i la família.

• Comunicar les cures necessàries dels pacients a la seva alta del servei als metges de la planta.

• Manejar l'alta del servei de forma segura ia temps.

• Comunicar-se de manera efectiva amb familiars.

 10.5. Cinquè any de residència

Ressuscitació inicial i tractament del pacient agut:

• Maneig de qualsevol tipus de xoc.

• Maneig de pacients embarassades.
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Procediments pràctics:

      - Aparell respiratori

• Maneig de via aèria d'emergència.

• Maneig de la via aèria difícil.

• Realitzar fibrobroncoscopia i rentat broncoalveolar en pacient intubat.

        - Aparell cardiovascular

• Col·locació dels diferents dispositius de monitorització hemodinàmica (Picco, Vigilance).

Cures perioperatòries:

• Maneig del pacient després de trasplantament d'òrgans sòlids.

Habilitats comunicatives i d'investigació:

• Cures al final de la vida.

• Discutir les cures al final de la vida dels pacients amb els seus familiars
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