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En aquest document s’especifiquen les recomanacions per la supervisió de les 

activitats realitzades pel resident durant el seu període de formació al laboratori 

clínic. Durant aquest període el resident de manera progressiva adquirirà 

diferents responsabilitats en les seves competències.  

 

NIVELLS DE SUPERVISIÓ / RESPONSABILITAT DE LES 

ACTIVITATS ASSISTENCIALS: 

NIVEL DE 
RESPONSABILITAT 

  NIVEL DE 
SUPERVISIÓ 

Nivell 1 
 
Nivell de responsabilitat 
ELEVAT 

 
Les habilitats adquirides 
permeten al resident la 
realització de tasques 
sense tutorització directe 
del adjunt responsable. 

 
 
SUPERVISIÓ A    
DEMANDA 

Nivell 2 
 
Nivell de responsabilitat 
INTERMIG 

Les activitats realitzades 
pel resident estan sota la 
supervisió directa del 
facultatiu responsable. 

 
SUPERVISIÓ  DIRECTA 

Nivell 3 
 
Nivell de responsabilitat 
BAIX 

El resident actua com a 
observador de les 
activitats realitzades pel 
personal de la plantilla. 

 
REALITZACIÓ PEL 
ESPECIALISTA 

 

SUPERVISIÓ RESIDENTS DE PRIMER ANY: 

Durant les rotacions realitzades en aquest període el nivell de supervisió de la 

majoria de les activitats serà entre els nivells  2 i 3 . De manera puntual, en 

funció de les habilitats adquirides pel resident i sota el criteri del facultatiu 

responsable podran realitzar-se activitats amb un nivell 1 de responsabilitat.  Lo 

descrit anteriorment s’aplicarà durant aquest primer any a les guàrdies de 

l’especialitat que es realitzen amb un facultatiu especialista de presència física.  

 

SUPERVISIÓ RESIDENTS DE SEGON ANY: 

Durant les rotacions realitzades en aquest període el nivell de supervisió de la 

majoria de les activitats serà entre els nivells  2 i 3. De manera puntual, en 

funció de les habilitats adquirides pel resident i sota el criteri del facultatiu 

responsable podran realitzar-se activitats amb un nivell 1 de responsabilitat. 



 

Durant aquest període les guàrdies de l’especialitat es realitzen amb el 

facultatiu adjunt de manera localitzada, donant suport telefònicament al resident 

o  de manera presencial en aquells casos que ho consideri necessari. Nivell de 

supervisió 1 i 2. 

 

SUPERVISIÓ RESIDENTS DE TERCER I QUART  ANY: 

Durant les rotacions realitzades en aquest període el nivell de supervisió de la 

majoria de les activitats serà entre els nivells  1 i 2 quan siguin activitats 

relacionades amb coneixements transversals de l’especialitat. De manera 

puntual ( rotacions externes programades, activitats específiques dins de  la 

rotació Genètica Clínica i sota criteri del facultatiu responsable de les àrees de 

coneixement específic) es poden realitzar activitats assistencials amb un nivell 

de responsabilitat 3. Aquestes activitats es caracteritzen per tenir un alt grau 

d’especialització i requereixen una capacitació específica.  

Durant aquest període les guàrdies de l’especialitat es realitzen amb el 

facultatiu adjunt de manera localitzada, donant suport telefònicament al resident 

o  de manera presencial en aquells casos que ho consideri necessari. Nivell de 

supervisió 1 i 2. Durant els sis últims mesos de l’especialitat s’espera que el 

resident sigui capaç de tenir un nivell d’autonomia màxim amb un nivell de 

supervisió 1. 
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