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1-CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT DOCENT  
 
La Unitat Docent de Pediatria compta amb 4 àrees assistencials, l'estructura i 
funcionament de les quals està definida en el Pla Funcional del Servei de 
Pediatria: 
 -Urgències Pediàtriques 
 -Planta d'Hospitalització 
 -Àrea de Crítics 
 -Maternitat 
 
1.- URGÈNCIES PEDIÀTRIQUES 
 
El servei d'urgències de l'hospital Josep Trueta és el centre de referència 
d'urgències pediàtriques de les comarques de Girona i atén pacients entre 0 i 
14 anys de qualsevol procedència (derivats d'altres centres, ja sigui 
d'Assistència Primària o d'Hospitals Comarcals, atesos pels Serveis 
d'Emergències o que consultin per iniciativa pròpia).  
 
El servei està capacitat per diagnosticar, estabilitzar i resoldre qualsevol 
patologia pediàtrica de tipus mèdic que se li presenti. En no disposar d'algunes 
especialitats pediàtriques pròpies del tercer nivell com la cardiologia 
intervencionista, grans cremats, broncoscopia d'urgències, oncologia, ECMO..., 
en aquests casos s'ofereix l'estabilització del pacient prèvia al trasllat a un 
hospital de referència. 
En el cas de la patologia quirúrgica, aquesta és atesa en primera instància pel 
pediatre  d'urgències i aquest decideix, en funció de l'edat del pacient, la seva 
complexitat i la necessitat de mitjans complementaris quin és el lloc d'atenció 
més convenient per resoldre el problema. De 8:00 a 15:00h es disposa com a 
interconsultor d'un cirurgià pediàtric de presència física i, a partir de les 15:00h, 
és el cirurgià d'adults qui pot assumir el pacient en alguns casos o el pediàtric 
en d'altres com a cirurgià localitzable.  
Els pacients són successivament atesos en funció d'un "triatge" previ realitzat 
per infermeria. 
 
Consta d'una àrea individualitzada amb 6 boxes de visita, dos despatxos, un 
control d'infermeria i una sala d'espera pròpia.  
 
El servei està cobert per un metge adjunt 24 hores al dia els 7 dies de la 
setmana, que pot pertànyer a la plantilla de l'Hospital o provenir d'altres centres 
hospitalaris o d'Assistència Primària. Compta també amb una infermera pròpia 
24 hores (que pertany al servei d'Urgències general i que, de forma rotatòria 
atèn les urgències pediàtriques), i amb una auxiliar compartida.  
El metge adjunt d'Urgències, conjuntament amb el metge resident de 
l'especialitat,  és el responsable de l'àrea d'Urgències Pediàtriques en portes i, 
els dissabtes i dies festius, també ho és de passar visita als malalts 
hospitalitzats a Planta. Les emergències que es generin al servei d'Urgències 
són responsabilitat del metge adjunt de l'Àrea de Crítics, amb l'ajuda del metge 
adjunt d'Urgències i del metge resident de l'especialitat. 
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Sempre que el nivell d'ocupació del servei i l'estat del pacient ho permeten, és 
el resident qui atèn en primera instància els malalts, amb la supervisió de 
l'adjunt responsable en funció de la complexitat del pacient i l'experiència del 
resident. Durant el matí dels dies laborables, de 8:00 a 17:00, hi ha dos 
residents de Pediatria rotant per l'àrea d'Urgències (un resident de primer any i 
un de segon any) i, eventualment, un resident de Medicina Familiar. Els dies 
laborables el torn de guàrdia del residents és de 17 hores (des de les 15:00h 
fins a les 8:00h del dia següent) i els dissabtes i festius, de 24 hores. Els dies 
laborables hi ha un resident de pediatria de guàrdia i, els dissabtes i festius, hi 
ha un resident 24 hores i un altre de reforç 12 hores durant el dia. Els 3 primers 
mesos de residència els residents de primer any fan les guàrdies com a reforç 
amb un altre resident més experimentat. 
La ubicació fonamental del resident durant les guàrdies és l'àrea d'Urgències 
pediàtriques i la Planta d'Hospitalització, sota la supervisió del pediatre adjunt 
d'Urgències. Els residents de tercer i quart any poden ser requerits pel pediatre 
adjunt de crítics en benefici de la seva docència o per atendre una situació 
puntual de sobrecàrrega de treball. En tal situació podran abandonar 
puntualment el servei d'urgències sempre amb el consentiment exprés del 
pediatre adjunt d'urgències i sempre que la situació en l'esmentat servei ho 
permeti. 
 
Els metges adjunts d'Urgències són els responsables de la supervisió i 
formació dels metges residents que estiguin rotant per l'àrea. 
Tots els residents reben docència basada en els casos clínics atesos per part 
dels metges adjunts de l'àrea i tenen a la seva disposició tots els protocols del 
Servei on-line. Els casos atesos que s'han hospitalitzat es discuteixen al passi 
de guàrdia diari i al passi verbal de visita de Planta d'Hospitalització, amb 
assistència obligatòria dels residents d'Urgències. Tots els residents reben un 
curs d'immersió sobre les patologies més prevalents durant els primers quinze 
dies de la seva residència, orientat fonamentalment a la patologia d'Urgències. 
 
2.- PLANTA D'HOSPITALITZACIÓ 
 
El Servei de Pediatria de l'Hospital Josep Trueta de Girona és el servei de 
pediatria de referència de les comarques de Girona i té com a missió prestar 
assistència sanitària especialitzada a la població pediàtrica (0-14 anys). 
La planta d'hospitalització pediàtrica reuneix els pacients pediàtrics 
hospitalitzats, tant mèdics com quirúrgics, exclosos els nounats i aquells que 
precisen vigilància intensiva. 
 
El servei està capacitat per diagnosticar, estabilitzar i resoldre qualsevol 
patologia pediàtrica de tipus mèdic que se li presenti. En no disposar d'algunes 
especialitats pediàtriques pròpies del tercer nivell, com la cardiologia 
intervencionista, grans cremats, broncoscòpia, oncologia, hemodiàlisi..., en 
aquests casos s'ofereix l'estabilització del pacient prèvia al trasllat a un hospital 
de referència. 
En el cas de la cirurgia pediàtrica, aquesta és atesa per l'equip de cirurgia 
pediàtrica de l'hospital. En el cas de les especialitats quirúrgiques com a 
maxil·lofacial, plàstica, ORL, oftalmo, COT, etc., aquestes són ateses pels 
especialistes propis de l'hospital. 
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La Planta d'Hospitalització de Pediatria consta de 22 llits distribuits en 12 
habitacions dobles, 12 per a nens de 2 a 14 anys i 10 per a lactants fins a 2 
anys. A més, a l'àrea de planta s'ubiquen també les 5 consultes externes de 
pediatria. 
 
L'Àrea està dividida en dues subunitats i atesa per dos metges adjunts i dos 
residents de Pediatria (un de primer any i un de segon any) en torn de jornada 
ordinària de 8:00 a 17:00h. Sis mesos l'any compta també un tercer resident de 
tercer any. Algunes hores a la setmana els adjunts de planta atenen també les 
consultes externes de la seva subespecialitat, en aquest cas Gastroenterologia 
Pediàtrica. El Servei compta amb subespecialistes, alguns pertanyents a la 
plantilla de l'Hospital i d'altres provinents d'altres centres, en Cardiologia (2), 
Gastroenterologia (2), Endocrinologia (3), Pneumologia i Al·lergologia (2), 
Neurologia (2), Hematologia (1) i Nefrologia (1). Aquests atenen les 
interconsultes que es generen als malalts hospitalitzats i les consultes externes 
de pacients ambulatoris derivats des de l'Assistència Primària, els hospitals 
comarcals o de qualsevol àrea de l'Hospital.  
Fora de la jornada laboral ordinària, el passi de visita i la solució de problemes 
a la Planta d'Hospitalització és responsabilitat en principi de l'adjunt de guàrdia 
d'Urgències i del resident de guàrdia. 
 
Els metges adjunts de Planta són els responsables de la supervisió i formació 
dels metges residents que estiguin rotant per l'àrea.  
El grau de supervisió s'adequarà a l'any de residència, a la capacitat del 
resident i a la complexitat del malalt. Totes les altes han de ser validades per 
l'adjunt.  
Tots els residents reben docència basada en els casos clínics atesos per part 
dels metges adjunts de l'àrea i tenen a la seva disposició tots els protocols del 
Servei on-line. Els malalts es discuteixen en un passi de visita verbal amb tot el 
personal de l'àrea a les 9 del matí. Posteriorment cada adjunt amb el resident 
que te assignat visita els malalts ingressats a la seva subunitat i s'organitza el 
treball per a la resta del matí. 
 
3.- ÀREA DE CRÍTICS 
 
L'Àrea de Crítics del Servei de Pediatria de l'Hospital Josep Trueta de Girona 
inclou una Unitat Neonatal i una UCI Pediàtrica que configuren una única unitat 
funcional de treball atesa pel mateix personal facultatiu, d'infermeria i auxiliar. 
Tant en el segment neonatal com en el pediàtric constitueix la unitat de 
referència de les comarques de Girona.  
La Unitat Neonatal està subdividida en una àrea de cures intensives i una altra 
de cures intermitges-mínimes i atén patologia neonatal tant mèdica com 
quirúrgica procedent dels parts del nostre hospital i dels parts i les unitats 
neonatals d'altres centres de la província. La UCI Pediàtrica atén pacients, 
mèdics o quirúrgics, tributaris de vigilància intensiva o de cures intensives de 0 
a 14 anys, provinents d'Urgències, de la Planta d'Hospitalització, d'altres 
centres o de la Unitat Neonatal.  
El servei està capacitat per diagnosticar, estabilitzar i resoldre qualsevol 
patologia neonatal i pediàtrica de tipus mèdic que se li presenti. En no disposar 
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d'algunes especialitats pediàtriques com la cardiologia intervencionista, grans 
cremats, broncoscòpia, oncologia, hemodiàlisi..., en aquests casos s'ofereix 
l'estabilització del pacient prèvia al trasllat a un hospital de referència. 
En el cas de la cirurgia pediàtrica, aquesta és atesa per l'equip de cirurgia 
pediàtrica de l'hospital. En el cas de les especialitats quirúrgiques com a 
maxil·lofacial, plàstica, ORL, oftalmo, COT, etc., aquestes són ateses pels 
especialistes propis de l'hospital. 
 
La Unitat Neonatal consta d'una sala d'intensius amb 8 espais d'hospitalització i 
una sala d'intermitjos-mínims amb 15 i està comunicada directament amb la 
Sala de Parts. 
La UCI Pediàtrica consta de dos llits i un bressol. 
 
L'àrea de crítics està atesa de manera continuada per sis metges adjunts en 
torn de jornada ordinària distribuïda en torns de matí (4 adjunts), tarda (1 
adjunt) i guàrdies de nit (1 adjunt). A més compta durant tot l'any amb dos 
residents (un de tercer any i un de tercer o quart any).  L'activitat assistencial 
està dividida en dues subunitats funcionals (equips), cadascuna d'elles formada 
per tres adjunts i un resident. Cada equip assumeix la responsabilitat en 
l'assistència i en la informació als familiars de la meitat dels pacients des del 
seu ingrés fins a l'alta hospitalària. L'adjunt de crítics atèn a més els parts i 
cesàries i totes les emergències que es generin a les altres àrees (urgències i 
planta d'hospitalització) conjuntament amb l'adjunt responsable d'aquestes. 
L'assistència comprèn també l'atenció de les consultes externes de seguiment 
neonatal. 
 
Els metges adjunts són els responsables de la supervisió i formació dels 
metges residents que estiguin rotant per l'àrea.  
El grau de supervisió s'adequarà al temps de rotació, a l'any de residència, a la 
capacitat del resident i a la complexitat del malalt. Totes les altes han de ser 
validades per l'adjunt.  
Tots els residents que roten per l'àrea de crítics reben un curs d'immersió 
durant els primers quinze dies de rotació. 
Tots els residents reben docència basada en els casos clínics atesos per part 
dels metges adjunts de l'àrea i tenen a la seva disposició tots els protocols del 
Servei on-line.  
Les incidències de la guàrdia es comenten en un passi conjunt a primera hora 
del matí, després del passi de guàrdia general. Posteriorment els malalts es 
discuteixen en un passi de visita de cada equip assistencial per separat i 
s'organitza el treball per a la resta del matí. A les 12:00h es comenten 
conjuntament tots els malalts de la Unitat amb les incidències del matí i a les 
15:00h es fa el passi a la guàrdia entrant. 
 
4.- ÀREA DE MATERNITAT 
 
Els nadons sans o amb problemes mínims que no precisen ingrés romanen 
amb les seves mares a la Planta d'Obstetrícia. Són visitats per un pediatre (per 
defecte de l'àrea de crítics) com a mínim 2 cops durant la seva estada a 
l'hospital (a l'ingrés i abans de l'alta). Durant la tarda i la nit i els caps de 
setmana i festius, és l'equip de guàrdia el que s'encarrega d'aquestes visites. 
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Donat que els residents ja realitzen una rotació per l'Hospital de Figueres que 
inclou aquest grup de nadons, no està contemplat que rotin per Maternitat. 
Puntualment, però, i sobretot durant les guàrdies, poden encarregar-se de les 
visites i la solució de problemes d'aquesta àrea.  
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2-FORMACIÓ ESPECÍFICA 
 
ACTIVITATS A DESENVOLUPAR EN CADASCUNA DE LES ETAPE S 
 
Al Resident se'l formarà per a que, progressivament, adquireixi responsabilitats 
directes, tot i que sempre supervisades, tant a les tasques assistencials com a les 
científiques i docents.  
 
 
Programa de Formació Teòrica.  
 
El programa de sessions i reunions clíniques de La Unitat Docent inclou: 
 

1. Reunió clínica diària. 

Es comenten les incidències de la guàrdia i es discuteixen els ingressos. 
Es realitza diàriament a primera hora del matí (8h). 

2. Sessió de residents. 

Sessió presentada per adjunts o residents de temàtica variada (casos 
clínics, protocols, revisió d'Històries Clíniques...). Es realitza 2 cops per 
setmana després de la reunió clínica diària (dimarts i dijous, 8:30h). 

3. Sessió setmanal del Curs de Formació Continuada en Pediatria.  

Revisió de protocols i actualització en temes d'interès pediàtric (dimecres, 
13:30h).  

4. Sessió mensual clínicoradiològica. 

Sessions, amb un mínim de 9 per any, conjuntes amb el Servei de 
Radiologia de revisió de casos clínics, presentades per un resident de 
cada Servei.  

5. Sessió anatomopatològica. 

Sessions anatomoclíniques conjuntes amb el Servei d'Anatomia Patològica 
amb una freqüència de 1-2 per any, presentades per un resident de cada 
Servei. 

6. Sessió setmanal bibliogràfica. 

Es comenten setmanalment articles d'interès aportats per adjunts i 
residents (dimarts, 13:30h).  

7. Sessions de Perinatologia amb el Servei d'Obstetricia. 

Sessió conjunta amb el Servei d'Obstetrícia de freqüència trimestral, de 
revisió de casos i temes d'interès comú.  

8. Sessions Generals de l'Hospital. 

Sessions de periodicitat mensual d'assistència obligada per als residents 
de l'Hospital de totes les especialitats. Es realitzen revisions de temes 
d'interès mèdic general exposats pels diferents Serveis del Centre (dijous, 
15:30h). 
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Programa de Formació Pràctica.-  
 
Dins del Programa s'ha d'aconseguir que el futur especialista en Pediatria 
conegui i adquireixi les habilitats necessàries en:  
 
- l'exploració del nen normal, 
- l'anamnesi i exploració del nen amb patologia, 
- la interpretació bàsica de radiografies simples, urografies, ecografies, TC, 

RMN, electrocardiogrames i electroencefalogrames, 
- la interpretació d'altres proves diagnòstiques, isotòpiques o funcionals, 
- la interpretació d'anàlisis clíniques, 
- la realització de tècniques habituals diagnòstiques i terapèutiques: punció 

lumbar, punció suprapúbica, sondatge uretral, paracentesi, toracocentesi, 
punció arterial i venosa, canalització de vies ev, intubació endotraqueal..., 

- la reanimació cardiopulmonar, 
- l'elaboració de programes d'educació sanitària del nen i el medi social,  
- l'elaboració i exposició de treballs científics,  
- l'actitud correcta en la relació amb els nens i els seus familiars, 
- els principis de l'ètica pediàtrica. 
- Finalment, s'ha de recordar que s'hauran de realitzar guàrdies, que es 

consideraran de caràcter docent i que seran obligatòries dins del Programa de 
Formació.  

 
Dins de l'activitat científica, cada resident haurà de: 
− Participar en l'elaboració d'un protocol del Servei per any de residència 
− Presentar una comunicació o póster en un Congrés o Curs pediàtric per any 

de residència 
− Elaborar i presentar un treball de recerca durant la residència 
 
Aquests coneixements generals podrien però agrupar-se en etapes de formació. 
Així, tenint en compte els quatre anys de residència, les activitats per any podrien 
sintetitzar-se de la següent manera:  
 
Primer any de residència:  
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS. 
 
1. Coneixements generals de l'organització de l'Hospital i del període de la 

residència.  

2. Coneixements teòrics: 

- Bases de la puericultura 
- Patologia pediàtrica prevalent, en funció dels casos viscuts 
- Bases de la farmacologia pediàtrica 
- Bases d'informàtica 
- Coneixement de les principals Societats nacionals i internacionals de 

l'especialitat  
- Coneixement de les principals publicacions de pediatria  

3. Habilitats clíniques: 

- Realitzar una correcta anamnesi 
- Exploració física 
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- Adquisició d'una correcta metodologia de treball: diagnòstic diferencial a 
partir d'un signe guia, elaboració d'una hipòtesi diagnòstica i seguiment 
clínic diari del malalt  

- Indicació i interpretació de les principals proves diagnòstiques 
- Realització de determinats procediments: venopunció, punció arterial, 

punció suprapúbica i sondatge uretral, punció lumbar, toracocentesi, 
paracentesi i obtenció de mostres per a microbiologia 

- Cures més freqüents a urgències, com ara sutures, taponaments nasals, 
tractament de les ferides...  

- Iniciació en la reanimació cardiopulmonar 
- Maneig correcte de la bibliografia 
- Estructuració de comunicacions clíniques 
 

4. Actituds: 
- Relació amb el malalt i la seva família  
- Relació amb el personal de l'Hospital 
- Aplicació dels principis d'ètica pediàtrica 
- Participació en sessions clíniques 
 
 
NIVELL DE RESPONSABILITAT I GRAU DE SUPERVISIÓ:  

El resident de primer any té un nivell de responsab ilitat baix requerint en 
tot moment la supervisió d’un metge adjunt. Grau de  supervisió total fins i 
tot per la realització d’informes d’alta.  

 
 

Segon any de residència:  
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS.  
 
1. Coneixements teòrics:  

- Estudi progressiu, en relació amb els casos viscuts durant els dos primers 
anys de residència, d'un tractat de pediatria. 

 
2. Coneixements de revistes i publicacions d'ús més freqüent:  

- Saber fer correctament una recerca bibliogràfica. 
- Saber estructurar i presentar comunicacions en reuniones i/o congressos de 

l'especialitat. 
- Col·laborar amb adjunts i/o residents de 3r-4t any en l'elaboració de 

publicacions. 
 

3. Habilitats Clíniques: 

- Millora de la metodologia diagnòstic-terapèutica. 
- Actitud crítica en sol·licitar exploracions complementàries.    
- Conèixer a fons les diferents proves diagnòstiques. 
- Saber reconèixer la necessitat del consell del subespecialista i saber quan 

remetre-hi el pacient.  
- Informar als pares i solucionar problemes d'àmbit social. 
- Completar el coneixement de diferents procediments: 

• valoració i extracció de cossos estranys 



DOCENCIA MIR SERVEI PEDIATRIA 

 11

• estabilització del malalt sèptic 
• valoració i estabilització del malalt traumàtic  
• trasllat del malalt crític 
• intubació traqueal 
• utilització correcta de fluids a urgències 

 
4. Actituds: 

- Integració total, humana i científica, en el centre de treball. 
- Coneixement del funcionament de totes les seccions pediàtriques. 
- Iniciar la relació amb els especialistes d'adults. 
- Iniciar l'assistència a cursos, reunions i congressos de l'especialitat. 

 
 
 
 
NIVELL DE RESPONSABILITAT I GRAU DE SUPERVISIÓ:  

El resident de segon any té un grau de responsabili tat mitjà.  
Un resident de segon any podrà informar a les famíl ies de pacients amb 
patologia lleu i també amb patologia més complexe, però en aquest cas 
sota la supervisió d’un adjunt. 
Els informes d’alta de pacients visitats a urgèncie s, també podran ser 
realitzats per un resident de segon any, sempre i q uan el nivell de 
complexitat ho permeti. 
El resident de segon podrà fer docència a residents  de primer any.  
 
 
 
Tercer any de residència:  
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS.  
 
Durant el tercer any de residència s'hauran de millorar , específicament, els 
coneixements sobre les seccions de Neonatologia i UCI-P, segons el programa 
teòric-pràctic de la Comissió Nacional d'Especialitats i la patologia prevalent a la 
Unitat. 
El resident de tercer any, així mateix, realitzarà una rotació de 2 mesos a la planta 
de pediatria amb funció específica de semi-adjunt i sota supervisió conjunta dels 
altres adjunts.  
 
Durant aquesta segona meitat de la residência (3er i 4art any) serà necessària 
així mateix una integració total i absoluta al Servei propi i  a les diferents Societats 
de l'especialitat. En relació a docència i investigació, el resident haurà de complir 
amb un mínim de comunicacions i publicacions i la seva participació en les 
sessions del Servei ha de ser absoluta. 
 

NIVELL DE RESPONSABILITAT I GRAU DE SUPERVISIÓ:  
El resident de  tercer any té un nivell de responsa bilitat més alt.  
El resident de tercer any podrà fer informes d’alta   de la planta de 
pediatria i de la UCI així com petició pertinent d’ interconsultes.  
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Així mateix, en cas de necessitat, podria fer consu ltes de pediatria general 
(amb adjunt consultor). 
 
 
 
Quart any de residència:  
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS.  
 
El quart any es destina al coneixement a fons de les diferents subespecialitats de 
Pediatria.   
Durant aquest quart hi hauran 4 mesos de rotació externa lliure a escollir pel 
resident.  
Així mateix, el resident de 4art any farà una rotació de 2 mesos per la UCI-
neonatal i pediàtrica amb funcions de semiadjunt i una rotació d’un mes pel CAP, 
també amb funcions pertinents de semiadjunt.  
 
Durant aquesta segona meitat de la residência (3er i 4art any) serà necessària 
així mateix una integració total i absoluta al Servei propi i  a les diferents Societats 
de l'especialitat. En relació a docència i investigació, el resident haurà de complir 
amb un mínim de comunicacions i publicacions i la seva participació en les 
sessions del Servei ha de ser absoluta. 
 

 
NIVELL DE RESPONSABILITAT I GRAU DE SUPERVISIÓ:  

El resident de  quart any té un nivell de responsab ilitat semblant a la d’un 
adjunt, tenint en compte que sempre tindrà una adju nt referent per 
consultar dubtes. 
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PROTOCOL DE SUPERVISIÓ DELS RESIDENTS A L’ÀREA D’UR GÈNCIES 
 
 
-La rotació pel Servei d’urgències pediàtriques consta de 8 mesos (4 durant el 
primer any de 
residència i 4 durant el segon any de residència). 
 
-Durant la seva rotació pel Servei d’urgències els residents començaran la 
rotació després del passe general a la planta de pediatria (9:30h) sempre que 
la situació a urgències ho permeti.  
 Els residents sempre estaran supervisats, donat que sempre estaran treballant 
amb un adjunt: 
-adjunt de matí durant les rotacions. 
-adjunt de tarda i/o adjunt de guàrdia durant la tarda-nit. 
 
 
RESIDENTS DE PRIMER ANY:  
 
-Als residents de primer any se’ls exigirà: 

- Realitzar una correcta anamnesi als pacients que visitin. 
- Una exploració física complerta per aparells 
- El diagnòstic diferencial a partir d'un signe guia, amb l’elaboració d'una 

hipòtesi 
diagnòstica. 
- La indicació i interpretació de les principals proves diagnòstiques. 
- La realització de determinats procediments bàsics (venopunció, punció 
suprapúbica sondatge uretral, punció lumbar, toracocentesi, paracentesi 
i obtenció de mostres per a 
Microbiologia ...). 
- Les cures més freqüents a urgències (sutures, taponaments nasals, 
tractament de les ferides...) 
-Els tractament domiciliaris de les patologies més freqüents i habituals 
d’urgències (GEA, pautes d’antitèrmics i antibiòtics, bronquiolitis, 
bronquitis, pneumònia, otitis, infeccions d’orina, cel·lulitis, rash cutanis 
més habituals, faringoamigdalitis, convulsions febrils, ....). 

-L’informe d’urgències haurà de ser supervisat i firmat per l’adjunt pertinent.  
-Els residents de primer any no podran donar cap alta sense la supervisió de 
l’adjunt pertinent. 
Sempre estaran supervisats. 
 
 
 
RESIDENTS DE SEGON ANY:  
 
-Als residents de segon any se’ls exigirà: 

- Millora de la metodologia diagnòstic-terapèutica. Casos clínics més 
complexes. 

- Actitud crítica en sol·licitar exploracions complementàries. 
- Conèixer a fons les diferents proves diagnòstiques. 
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- Saber reconèixer la necessitat del consell del subespecialista i saber 
quan remetre-hi el pacient. 

 
- Informar als pares de patologies més complexes  i solucionar 
problemes d'àmbit social. 
- Completar el coneixement de diferents procediments: 
• valoració i extracció de cossos estranys 
•  estabilització del malalt sèptic 
• valoració i estabilització del malalt traumàtic 
• trasllat del malalt crític 
• intubació traqueal 
• utilització correcta de fluids a urgències 

 
-Els residents de segon any podran consultar a l’adjunt tot el que creguin 
oportú. Així mateix, 
també podran altar aquells pacients que creguin que ja tenen diagnosticats i 
que no tinguin 
complexitat. 
-Els ingressos s’hauran de consensuar amb l’adjunt. 
 
 
RESIDENTS DE TERCER I QUART ANY:  
 
-Els residents de 3er i 4art any només estaran a urgències durant les guàrdies i 
sempre i quan 
no es requereixi la seva col·laboració a la UCI-neonatal o UCI-pediàtrica. 
Sempre estaran acompanyants d’un adjunt a qui podran consultar el que 
creguin oportú però 
tindran més llibertat per visitar i altar pacients. 
-Els ingressos sempre s’hauran de consensuar amb l’adjunt pertinent. 
-La major o menor autonomia de què disposin, dependrà del coneixement i 
sentit comú de què 
disposi cada resident i del que l’adjunt cregui oportú. 
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PROTOCOL DE SUPERVISIÓ DELS RESIDENTS A LA PLANTA D E 
PEDIATRIA 
 
 
 
-Els residents rotaran per la planta  de pediatria durant 10 mesos: 
 -4 mesos durant el primer any de residència 
 -4 mesos durant el segon any de residència 
 -2 mesos durant el tercer any de residència 
 
-Durant la seva rotació per la planta de pediatria els residents sempre estaran 
supervisats, donat que sempre estaran treballant amb un adjunt. 
La planta de pediatria està dividida en dos parts: la planta de lactants i la planta 
d’escolars. Cada planta està supervisada per un adjunt. 
Durant la seva rotació per la planta de pediatria els residents rotaran 
equitativament per les dos parts (en cada rotació de 4 mesos rotaran 2 mesos 
per la planta de lactants i 2 mesos per la planta d’escolars). Durant la rotació de 
2 mesos del tercer any de residència portaran un pool de malalts mixte entre la 
planta d’escolars i la de lactants.  
 
 
RESIDENTS DE PRIMER ANY:  
 
Als residents de primer any se’ls demanarà:  

- Realitzar una correcta anamnesi als pacients que visitin incloent 
antecedents familiars i personals. 
- Una exploració física complerta per aparells 
- El diagnòstic diferencial a partir d'un signe guia, amb l’elaboració d'una 

hipòtesi 
diagnòstica. 
- La indicació i interpretació de les principals proves diagnòstiques. 
- La realització de determinats procediments bàsics (venopunció, punció 
suprapúbica sondatge uretral, punció lumbar, toracocentesi, paracentesi 
i obtenció de mostres per a 
Microbiologia ...). 
- Les cures més freqüents a la planta (tractament de cremades, 
tractament de les ferides, administració d’insulina...) 

-L’adjunt posarà les ordres clíniques de cada pacient. 
-El resident podrà fer els cursos clínics. 
-Els residents de primer any sempre passaran visita conjuntament amb l’adjunt 
pertinent i no podran donar cap alta sense la supervisió d’aquest.  
 
 
RESIDENTS DE SEGON ANY:  
 
Als residents de segon any se’ls demanarà:  

- Millora de la metodologia diagnòstic-terapèutica. Casos clínics més 
complexes. 

- Actitud crítica en sol·licitar exploracions complementàries. 
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- Conèixer a fons les diferents proves diagnòstiques. 
- Saber reconèixer la necessitat del consell del subespecialista i saber 
quan remetre-hi el pacient. 

 
-Saber fer un diagnòstic diferencial de casos més complexes així com 
una revisió bibliogràfia complerta.  
- Informar als pares de patologies més complexes  i solucionar 
problemes d'àmbit social. 

 
-Els residents de segon any, algunes vegades,  podran passar visitar sols en  
ingressos de poca complexitat, però hauran de comentar-ho a l’adjunt pertinent.  
En general passaran visita conjuntament amb l’adjunt  però adquirint un rol de 
més autonomia amb les famílies.  
-L’adjunt posarà les ordres clíniques de cada pacient excepte en casos de poca 
complexitat (bronquiolitis lleus-moderades, bronquitis, infeccions d’orina, 
pneumònies, GEA sense complexitat,...). 
-El resident podrà fer els cursos clínics. 
-No podran donar cap alta sense la supervisió de l’adjunt. 
 
 
RESIDENTS DE TERCER  ANY:  
 
-Els residents de 3er any seran més autònoms i passaran visita sols, a un grup 
sel·leccionat de pacients, per anar  adquirint més responsabilitat.  
-Tindran els altres adjunts de la planta per comentar qualsevol dubte que 
aparegui. 
-Podran donar d’alta als pacients que creguin oportú amb mínima supervisió 
per part dels adjunts.  
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PROTOCOL DE SUPERVISIÓ DELS RESIDENTS A L’ÀREA DE C RÍTICS 
 
 
La rotació per la Unitat d'UCI Neonatal i UCI Pediàtrica de l'Hospital Josep 
Trueta de 
Girona consta de 10 mesos: 
- 8 mesos durant el tercer any de residència 
- 2 mesos durant el quart any de residència 
El pla de rotacions està distribuït de tal manera que sempre hi ha 2 residents 
simultàniament rotant per la Unitat. 
 
L'staff de l’àrea de Crítics el formen 6 Pediatres adjunts ubicats permanentment 
a la Unitat amb un sistema de torns: els dies laborables hi ha 4 adjunts 
treballant 
de les 8 a les 17h, 1 de les 15 a les 21h i 1 de Guàrdia de les 21 a les 8h. Els 
Adjunts 
es distribueixen en 2 grups de treball. Cada grup té assignats uns malalts i és 
responsable de la seva assistència des de l'ingrés fins al moment de l'alta. 
Cada resident treballa amb un dels dos grups la meitat de la seva rotació i amb 
l'altre la resta de la rotació. L’adjunt responsable de la supervisió del Resident 
és 
aquell que estigui disponible del seu grup de treball. 
 
A primera hora del matí es fa una primera reunió conjunta en què es comenten 
les 
incidències de la Guàrdia. 
Seguidament es fa un passe de visita per grups. El Resident exposa la situació 
de 
cadascun dels seus malalts al seu grup i s’elabora un pla de treball consensuat 
per a 
la resta del matí. 
A les 12 del migdia es fa un passe de visita conjunt, amb tots els adjunts i 
residents i 
amb el Cap de Servei. Es discuteixen un per un tots els malalts exposats pel 
resident 
i es consensuen els casos conflictius. 
 
 
RESIDENTS DE TERCER ANY 
 
- Primeres 2 setmanes de rotació: 
 
 - Curs d’immersió: els residents reben una sèrie de seminaris impartits 
per 
un Adjunt amb l’objectiu d’adquirir coneixements bàsics per poder treballar a la 
Unitat. Inclouen aspectes mèdics (balanç hídric, nutrició artificial, sedació, 
suport 
inotròpic, reanimació neonatal...), tecnològics (suport respiratori, incubadores, 
monitors...) i burocràtics (bases de dades, informes d’alta, cursos clínics...). 
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 - Durant aquestes 2 primeres setmanes el Resident està ubicat al Box A 
de 
Neonatologia (Cures Mínimes-Intermitges) supervisat per un Adjunt. Quan 
acaba 
la feina a aquest Box, passa al de Crítics on pot repassar el que s’ha fet o 
ajudar a 
l’adjunt si encara hi ha feina pendent. 
 
- A partir de les 2 setmanes, el Resident s’encarrega dels malalts crítics (UCI 
Pediàtrica i Box A de Neonatologia). Té com a funció posar en marxa el pla de 
treball 
consensuat en el passe de visita de grup: explorar el pacient, fer el curs clínic, 
pautar 
les ordres mèdiques, sol·licitar les proves complementàries pertinents i informar 
a la família. El grau de supervisió per part de l’adjunt responsable depèn de la 
complexitat del malalt i del grau de competència assolit pel resident. En 
qualsevol 
cas, el resident proposa els canvis necessaris però és l’adjunt qui decideix 
finalment 
si s’apliquen. Quan la informació als pares és complexa o la família conflictiva, 
la 
informació la donen conjuntament l’adjunt i el resident. 
 
- L’adjunt és qui autoritza les altes dels malalts. L’elaboració de l’informe d’alta i 
la 
introducció del malalt a les bases de dades és responsabilitat del resident. Un 
cop 
elaborat l’informe, l’adjunt responsable el revisa introduint les correccions que 
consideri oportunes. 
 
- Les tècniques habituals les fa o intenta fer-les el resident, sempre que la 
situació 
del malalt ho permeti, ajudat o supervisat, en funció del seu grau de 
competència, per un adjunt. Si es tracta d’una tècnica excepcional, les 
condicions 
són desfavorables o el resident no està preparat per intentar-ho, l’adjunt 
responsable pot decidir ser ell qui faci la tècnica amb ajuda del resident. 
 
- Durant les primeres setmanes, el resident assisteix als parts i cesàries 
acompanyat 
sempre per un adjunt o pel resident de quart any (en cas que hi estigui rotant 
per la Unitat). A mesura que van adquirint competències en reanimació poden 
començar a anar als parts de baix risc, els dos residents de tercer any junts, 
sempre 
amb un adjunt localitzable. Quan el part és d’alt risc (prematuritat moderada o 
extrema, naixement a través de meconi, asfíxia greu...) el Resident assisteix al 
part 
acompanyat sempre per l’adjunt. 
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- Durant les guàrdies el resident està ubicat fonamentalment a l’àrea 
d’urgències 
Pediàtriques i passa a l’àrea de Crítics quan hi ha un ingrés o alguna incidència 
remarcable o bé quan s’ha de fer una tècnica, sempre que la situació 
d’urgències ho 
permeti. 
 
 
RESIDENTS DE QUART ANY 
 
- El resident de quart any col·labora en la formació i la supervisió dels residents 
més petits canalitzant els dubtes bàsics de maneig cap a l’adjunt si ell no els 
pot 
resoldre. 
 
- Pot prendre i aplicar decisions autònomament sempre que no alterin la línia 
de treball planejada per a aquell malalt en el passe de visita. Les incidències 
imprevistes rellevants s’han de comentar amb l’adjunt responsable o, en 
qualsevol 
cas, es comenten en el passe de visita conjunt de les 12h. 
 
- La realització de tècniques es farà amb els mateixos criteris que els exposats 
per 
als residents de tercer any. El resident de quart any farà en primera instància 
les 
tècniques que corresponguin als pacients del seu grup de treball. Si la situació 
del 
malalt ho permet, pot intentar les tècniques que el resident de tercer any no 
hagi 
aconseguit fer abans de que ho intenti l’adjunt. Si es tracta d’una tècnica 
fonamental 
per a la seva formació i no ha tingut oportunitat abans de practicar-la 
suficientment 
pot intentar fer-la ell en primera instància encara que el malalt no sigui del seu 
grup 
de treball. Les tècniques sempre estaran supervisades per l’adjunt amb major o 
menor intensitat en funció de la complexitat de la tècnica i del grau de 
competència 
del resident. 
 
- El resident no pot autoritzar cap alta hospitalària sense el vist i plau de 
l’adjunt. 
 
- El resident pot assistir, acompanyat d’un resident més petit, als parts i 
cesàries de 
complexitat intermitja, tenint sempre un adjunt localitzable. Per als parts de molt 
alt risc o amb previsió de complexitat elevada, anirà acompanyat d’un adjunt. 
 
- Durant les guàrdies el resident està ubicat fonamentalment a l’àrea 
d’urgències 
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Pediàtriques i passa a l’àrea de Crítics quan hi ha un ingrés o alguna incidència 
remarcable o bé quan s’ha de fer una tècnica, sempre que la situació 
d’urgències ho 
permeti. Durant la nit pot repartir-se amb l’adjunt l’atenció a l’àrea de Crítics: pot 
realitzar sol ingressos de baixa complexitat i posar en marxa, fins allà on arribi 
la 
seva capacitació, els de complexitat moderada. Per als ingressos complexes i 
per a la 
realització de tècniques avisarà sempre a l’adjunt. En qualsevol cas l’adjunt 
estarà 
disponible per a qualsevol dubte que pugui sorgir. 
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FUNCIONS I RESPONSABILITATS  DEL METGE RESIDENT 

 R1 R2 R3 R4 

Realitzar Historia 

Clínica 

    

Exploració pacients     

Sol·licitud o realització  

proves diagnòstiques o 

terapèutiques simples o 

sense risc 

 

 

 

 

  

Sol·licitud o realització 

proves diagnostiques o 

terapèutiques 

complexes o amb risc 

    

Realizació  Diagnòstics 

diferencials 

    

Sol·licitud 

interconsultes 

    

Realizació Informes 

d’alta 

    

Consultes externes de 

pediatria general 

    

Consultes externes 

d’especialitat 

    

Docència a estudiants     

Docència a residents     

Assistència a reunions 

formatives de 

l’especialitat 

    

Presentació 

comunicacions 
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Publicacions     

Assistència i 

participació en les 

sessions clíniques del 

Servei 

    

Lectura de publicacions     

Guàrdies     

Informació delicada o 

complexa a pacients o 

familiars 

    

Informació bàsica a 

pacients o familiars 

    

  

 Activitat a realitzar amb 

el coneixement o 

validació de  

l’ adjunt responsable o 

resident gran 

 Activitat a realitzar amb 

la supervisió directa de 

l’adjunt responsable 

 Activitat desaconsellada 

o prohibida 

 Activitat habitualment 

sense restriccions 

 Activitat  aconsellada 

 Activitat molt 

recomenada 

 Activitat obligatoria 

 No procedeix 
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PROGRAMA I OBJECTIUS DOCENTS ESTABLERTS PER A CADA ROTACIÓ 
DE RESIDENTS 
 
El Servei de Pediatria de l'H. Universitari Dr Josep Trueta està acreditat per a 
realitzar docència a tres residents per any a partir de l'any 2009. El nombre de 
residents en l'actualitat és d'onze i el proper any s'assoliran els 12 residents 
definitius. Es disposa de 2 tutors acreditats per l'Hospital i enguany s'incorpora 
un tercer tutor pendent d'acreditació. 
 
Les rotacions estan distribuides segons el següent esquema que s'entrega als 
residents a la seva arribada al Servei juntament amb els objectius docents per a 
cada rotació, el nom del seu tutor i altra documentació relativa a la docència de 
l'Hospital:  
 
- Urgències de Pediatria: 8 mesos. 
- Hospitalització de lactants: 5 mesos. 
- Hospitalització de preescolars/escolars: 5 mesos. 
- UCI Pediàtrica/Neonatal: 10 mesos (2 mesos a UCI P Vall d'Hebron). 
- Consultes externes de Pediatria: 5 mesos. 
- Centre d'atenció primària: 4 mesos. 
- Cirurgia Pediàtrica: 2 mesos. 
- Dermatologia: 1 mes. 
- Hospital Comarcal: 2 mesos. 
- Rotació de lliure elecció: 6 mesos. 
 
 
 
RESIDENT A: 
 
 R1 R2 R3 R4 
JUNY Planta Urgències UCI P/N CAP 
JULIOL Planta Urgències UCI P/N UCI P/N 
AGOST Planta Urgències UCI P/N UCI P/N 
SETEMBRE Planta Urgències UCI P/N Elecció lliure 
OCTUBRE Urgències Cirurgia ped UCI P/N Elecció lliure 
NOVEMBRE Urgències Cirurgia ped UCI P EXT Elecció lliure 
DESEMBRE Urgències H Comarcal UCI P EXT Elecció lliure 
GENER Urgències H Comarcal UCI P/N CCEE 
FEBRER CAP Planta Elecció lliure CCEE 
MARÇ CAP Planta Elecció lliure CCEE 
ABRIL CAP Planta Planta CCEE 
MAIG Dermatologia Planta Planta CCEE 
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RESIDENT B: 
 
 R1 R2 R3 R4 
JUNY Urgències Cirurgia ped UCI P/N CCEE 
JULIOL Urgències Cirurgia ped UCI P EXT CCEE 
AGOST Urgències H Comarcal UCI P EXT CCEE 
SETEMBRE Urgències H Comarcal UCI P/N CCEE 
OCTUBRE CAP Planta Elecció lliure CCEE 
NOVEMBRE CAP Planta Elecció lliure UCI P/N 
DESEMBRE CAP Planta Planta UCI P/N 
GENER Dermatologia Planta Planta CAP 
FEBRER Planta Urgències UCI P/N Elecció lliure 
MARÇ Planta Urgències UCI P/N Elecció lliure 
ABRIL Planta Urgències UCI P/N Elecció lliure 
MAIG Planta Urgències UCI P/N Elecció lliure 
 
 
RESIDENT C: 
 
 R1 R2 R3 R4 
JUNY Dermatologia Planta Elecció lliure Elecció lliure 
JULIOL CAP Planta Elecció lliure Elecció lliure 
AGOST CAP Planta Planta Elecció lliure 
SETEMBRE CAP Planta Planta Elecció lliure 
OCTUBRE Planta Urgències UCI P/N CCEE 
NOVEMBRE Planta Urgències UCI P/N CCEE 
DESEMBRE Planta Urgències UCI P/N CCEE 
GENER Planta Urgències UCI P/N CCEE 
FEBRER Urgències H Comarcal UCI P/N CCEE 
MARÇ Urgències H Comarcal UCI P EXT UCI P/N 
ABRIL Urgències Cirurgia ped UCI P EXT UCI P/N 
MAIG Urgències Cirurgia ped UCI P/N CAP 
 
La rotació per CCEE es distribuirà en 5 blocs d'un mes cadascun: 

• Cardiologia i Hematologia 
• Neurologia i Neonatologia 
• Endocrinologia 
• Pneumologia, Infeccioses i Nefrologia 
• Gastroenterologia, Infeccioses, Nefrologia i Pediatria General 
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OBJECTIUS DOCENTS GENERALS  
 
Objectius comuns a totes les rotacions, consistents a assolir una sèrie d'actituds i 
habilitats teòriques bàsiques:  
 

A) Actituds  
 
El resident haurà de: 
 
o Aprendre a acomplir els principis de l'ètica pediàtrica en totes les seves 

actuacions. 
 
o Aprendre que la medicina és una ciència canviant en el temps i que per tant 

és necessària una formació continuada al llarg de la seva vida professional.  
 
o El treball hospitalari és un treball en equip en què participen diversos 

professionals. Haurà de saber mantenir una relació professional adequada 
amb tots ells, que repercutirà en una millor atenció dels seus pacients.  

 
o La malaltia del nen representa una càrrega d'ansietat, incertesa i dolor per als 

pares i familiars. Haurà de conèixer aquestes circumstàncies per tal que la 
seva relació amb els pares, familiars i el pacient mateix, redueixi l'esmentada 
càrrega tant com sigui possible.  

 
o Les proves complementàries comporten, en el millor dels casos, una molèstia 

al pacient, consumeixen recursos i suposen riscs. Per tots aquests motius, el 
resident de pediatria haurà d'assolir una formació adequada sobre la 
idoneïtat d'aquestes exploracions.  

 
o Aprendre a assumir responsabilitats i prendre decisions ajustades al seu 

nivell de coneixements. 
 
o A més de les activitats encarregades per l'adjunt responsable, haurà de 

demostrar iniciativa per proposar i posar en marxa activitats clíniques, 
docents i d'investigació. 

 
B) Habilitats teòriques generals 
 
o Aconseguir un grau de capacitació adient en la realització de la història 

clínica així com en la realització dels informes corresponents d'atenció, 
ingrés, seguiment i alta.  

 
o Realitzar una correcta exploració física adaptada a les diferents etapes 

pediàtriques, tant del nen sà com del malalt, distingint les dades normals 
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d'aquelles que puguin tenir significació clínica. Haurà de desenvolupar 
habilitats per a practicar l'exploració dels pacients, amb el mínim trastorn 
possible i la màxima rendibilitat.  

 
o Adquirir i desenvolupar les habilitats i coneixements necessaris per a realitzar 

el seguiment diari dels pacients ingressats o controlats a consultes externes.  
 
o Aprendre a planificar adequadament les exploracions complementàries. 
 
o Ser capaç d'elaborar un diagnòstic diferencial coherent davant de qualsevol 

problema i de triar correctament una solució raonada. 
 
o Ser capaç de comunicar als pares/familiars dels pacients la magnitud de la 

seva patologia: diagnòstic, gravetat, tractament i pronòstic. 
 
o Ser capaç de comunicar a la resta de l’equip sanitari, tant hospitalari com 

extrahospitalari, la patologia del pacient, els signes d’alarma i el tractament.  
 
o Conèixer els aspectes socials i medic-legals de les situacions de risc i amb 

implicacions legals més freqüents a Pediatria: adopció, maltractaments, mort 
encefàlica, assistència a la família en el dol...  

 
o Formar-se en els aspectes teòrics de metodologia de la investigació i 

participar en les activitats científiques pròpies de cada àrea del Servei de 
Pediatria. 

 
o Participar en la docència directa als metges residents de cursos inferiors. 
 
o Participar en l'elaboració de protocols i guies clíniques del Servei. 
 
 
 
OBJECTIUS DOCENTS ESPECÍFICS DE LA ROTACIÓ PER  
NEONATOLOGIA  I UCI PEDIÀTRICA  
 
La rotació del resident de Pediatria es realitzarà per la Unitat mixta de cures 
intensives pediàtriques i neonatals durant 10 mesos, 8 mesos durant el tercer 
any de residència i 2 mesos durant el quart any. En aquesta darrera rotació el 
resident tindrà un paper fonamental en la supervisió i docència dels residents de 
cursos inferiors. La rotació durant el tercer any de residència inclou una estada 
de 2 mesos a la UCI Pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron per tal de 
completar la formació amb patologia i tecnologia no disponibles a la nostra 
Unitat. 
 



DOCENCIA MIR SERVEI PEDIATRIA 

 27

A) Actituds  
 
Durant la rotació per la Unitat mixta de Neonatologia i UCI-P el resident 
continuarà la seva formació i capacitació en les actituds comunes a la resta 
d'àrees pediàtriques, exposades en el programa general de formació de 
l'especialitat i en els objectius generals de les rotacions. 
 
B) Habilitats teòriques generals 
 
� Aconseguir un grau de capacitació adient en les habilitats teòriques 

exposades en els objectius generals adaptades a la particularitats de 
funcionament, patologia, gravetat, edat i disponibilitat de mitjans tècnics i 
humans propis de la Unitat. 

  
� Conèixer el funcionament general d’una Unitat de Neonatologia i UCI 

Pediàtrica i les funcions generals del resident. 
 
� Ús adequat de la història clínica i de la gràfica d’infermeria.  
 
� Ser capaç de diagnosticar i tractar de forma adequada les malalties més 

freqüents ingressades a la Unitat, realitzant recerca bibliogràfica de revisió i 
elaborant sessions clíniques en que s'exposin els pacients ingressats i es 
recullin els diferents punts de vista de l'equip mèdic del Servei. 

 

C) Habilitats manuals neonatals  
 
o Haurà d'adquirir un nivell de formació adient en RCP neonatal, tant a la Sala 

de Parts com a la Unitat, assumint responsabilitats i habilitats de forma 
progressiva fins a la seva completa capacitació.  

 
o Haurà de realitzar els procediments suficients per a adquirir habilitat 

acceptable en les següents tècniques durant el període neonatal:  
� Intubació oro i naso-traqueal.  
� Punció lumbar.  
� Punció suprapúbica i sondatge uretral.  
� Canalització vena i artèria umbilicals.  
� Tècniques d'oxigenoteràpia. 
� Sistemes de CPAP. 
� Ventiloteràpia convencional i d'alta freqüència: indicacions i maneig 

fins al destete.  
� Toracocentesi i drenatge pleural. 
� Paracentesi. 
� Sondatge gàstric. 
� Administració de surfactant. 
� Administració d'òxid nítric. 
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� Punció venosa i arterial. 
 

D) Habilitats manuals a UCI-pediàtrica 
 
o Haurà d'adquirir un nivell de formació adequat en RCP bàsica i avançada, i 

assumir responsabilitats i habilitats de forma progressiva fins a la seva 
capacitació completa.  

 
o Haurà de realitzar suficients procediments per tal d'adquirir habilitat 

acceptable en les tècniques següents:  
� Maneig de la via aèria: intubació oro i nasotraqueal.  
� Punció lumbar.  
� Canalització de venes centrals. 
� Canalització arterial. 
� Inserció de via intraòssia. 
� Punció venosa i arterial. 
� Tècniques d'oxigenoteràpia. 
� Ventiloteràpia invasiva i no invasiva: indicacions i maneig fins al 

destete.  
� Toracocentesi i drenatge pleural. 
� Monitoratge de la pressió intracraneal. 
� Sondatge gàstric. 
� Sondatge uretral. 
� Doppler transcranial. 
� Mobilització i immobilització del pacient traumàtic. 
� Maneig del pacient portador de traqueostomia. 
� Cardioversió elèctrica. Maneig del desfibrilador. 

 

E) Coneixements teòrics neonatals 

 
�   Biologia i patologia prenatal: 

o Alteracions genètiques, cromosomopaties, fetopaties i 
malformacions congènites. Fisiologia bàsica i epidemiologia. 
Diagnòstic prenatal i consell genètic. 

o Gestació de risc: situacions i malalties maternes que afecten al 
fetus. Maneig prenatal i neonatal. 

� Característiques anatòmiques i fisiològiques del nadó sa normal. 
� Assistència i reanimació a Sala de Parts. 
� Fisiologia i alteracions de l'adaptació neonatal.  
� Criteris d'ingrés.  
� Criteris de seguiment del nadó de risc no ingressat durant la seva estada 

a Planta. 
� Alteracions del creixement fetal: retard del creixement intrauterí i 

macrosomia fetal. 
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� Característiques i cures específiques del nadó preterme i del nadó 
postterme.    

� Traumatismes obstètrics. 
� Criteris d'alta i indicacions de derivació a consultes externes del nadó 

ingressat. Criteris de seguiment al CDIAP del nadó de risc. 
� Transport neonatal. 
� Maneig de les situacions de limitació de l'esforç terapèutic. 
� Patologia respiratòria:  

o Fisiologia respiratòria normal del nadó. 
o Interpretació dels mètodes de monitoratge de la funció respiratòria: 

gasometria i pulsioximetria.  
o Interpretació de la radiografia de tòrax en el nadó. 
o Malformacions congènites respiratòries: hèrnia diafragmàtica 

congènita... 
o Pneumònia congènita. 
o Taquipnea transitòria i maladaptació pulmonar. 
o Apnea. 
o Síndrome de distres respiratori neonatal. 
o Síndrome d'aspiració meconial. 
o Hipertensió pulmonar persistent del nadó. 
o Síndromes de fuga aèria. 
o Patologia pleural. 
o Malalties neuromusculars i esquelètiques que afecten a la funció 

pulmonar.  
� Trastorns digestius més prevalents i alimentació del nadó.  

o Alletament matern. 
o Alimentació del nadó a terme i del nadó preterme.  
o Alimentació parenteral. 
o Fórmules especials i suplements nutricionals i vitamínics.  
o Vòmits neonatals.  
o Obstrucció intestinal.  
o Enterocolitis necrotitzant. 
o Síndromes de budell curt. 
o Maneig pre i postoperatori de les malformacions congènites 

digestives quirúrgiques. 
o Icterícia i síndromes colestàsiques.  
o Interpretació de les proves d'imatge bàsiques en patologia 

digestiva neonatal. 
� Hematologia neonatal.  

o Administració d'hemoderivats. 
o Anèmies i malaltia hemolítica neonatal.   
o Poliglobúlia. 
o Malaltia hemorràgica del nadó. 
o Plaquetopènia neonatal. 

� Patologia renal i genito-urinària.  
o Aspectes fisiològics.  
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o Malformacions més freqüents.  
o Infeccions del tracte urinari.  
o Orientació inicial de l'ambigüitat genital. 
o Insuficiència renal i mètodes de depuració extrarenal.  

� Endocrinologia i metabolisme. 
o Errors congènits del metabolisme que es manifesten a l'etapa 

neonatal.  
� Alteracions més freqüents del metabolisme dels 

carbohidrats. 
� Alteracions més freqüents del metabolisme dels lípids.  
� Alteracions més freqüents del metabolisme de les proteïnes i 

els aminoàcids. 
� Malalties de dipòsit. 

o Hipoglicèmia i hiperglicèmia neonatals.  
o Nadó fill de mare diabètica.  
o Hipotiroidisme neonatal i actitud davant d'un fill de mare amb 

 patologia tiroidal. 
o Síndromes adrenals congènites. 
o Panhipopitituarisme.  
o Hipocalcèmia neonatal. 
o Trastorns hidroelectrolítics: 

� Deshidratació 
� Hipo i hipernatrèmia. 
� Hipo i hiperpotassèmia. 

� Patologia infecciosa.  
o Epidemiologia de la infecció neonatal.  
o Malalties infeccioses de transmissió vertical. Fill de mare HIV 

positiu. 
o Bacterièmia, sèpsia i meningitis neonatal.  
o Infeccions nosocomials. 
o Antibioteràpia neonatal. 

� Neurologia neonatal. 
o Exploració neurològica neonatal. 
o Interpretació bàsica de l'ecografia cerebral i la RMN cerebral. 
o Convulsions neonatals.  
o Asfíxia perinatal.  
o Nadó hipotònic. Malalties musculars i neuropaties neonatals.  
o Hemorràgia intracranial en el nadó a terme i preterme.  
o Hidrocefàlia.  
o Malformacions del SNC més prevalents. 
o Seguiment del nadó de risc neurològic.  

� Cardiologia.  
o Fisiologia cardiològica normal durant el període de transició i durant 

el període neonatal. 
o Interpretació de l'electrocardiograma durant el període neonatal. 
o Interpretació bàsica de l'ecocardiograma neonatal.  
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o Valoració del buf monosimptomàtic neonatal.  
o Orientació inicial sindròmica i de les cardiopaties congènites més 

freqüents. 
o Trastorns del ritme més freqüents. 
o Maneig del shock. 
o Tractament de la insuficiència cardíaca. 
o Indicacions de trasllat del nadó amb patologia cardiològica, 

estabilització inicial i preparació per al transport. 
� Dermatologia. 

o Lesions cutànies del nadó normal. 
o Cures de la pell del nadó.  
o Infeccions cutànies neonatals. 
o Malalties cutànies congènites amb implicacions clíniques durant el 

període neonatal. 
� Ortopèdia. 

o Luxació de maluc.  
o Malformacions i deformitats més freqüents del peu 
o Patologia per trauma obstètric. 

� Toxicomanies i síndrome d'abstinència neonatal. 
� Farmacologia neonatal. 

 
F) Coneixements teòrics a UCI-P 
 

� Aturada cardiorespiratòria i RCP bàsica i avançada. 
� Criteris d'ingrés a UCI-P. 
� Valoració de la gravetat del pacient pediàtric. Scores de gravetat i criteris 

d'insuficiència dels diferents organs i sistemes. 
� Interpretació dels diferents sistemes de monitoratge. 
� Transport del malalt crític. 
� Patologia respiratòria. 

o Insuficiència respiratòria aguda i crònica. 
o Obtrucció de vies respiratòries altes. 
o Bronquiolitis. 
o Crisi asmàtica. 
o Síndrome de distres respiratori agut. 
o Pneumònia i vesament pleural. 
o Pneumotòrax. 
o Malalties neuromusculars i esquelètiques que afecten a la funció 

pulmonar. 
� Neurologia. 

o Interpretació bàsica de les proves d'imatge cerebral i sistemes de 
monitoratge de la funció cerebral. 

o Coma. 
o Maneig de la hipertensió intracranial. 
o TCE greu. 
o Lesió medular. 
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o Quasi ofegament. 
o Estat epilèptic. 
o Meningitis i encefalitis. 
o Hemorràgies intracranials. 
o Intoxicacions. 
o Síndrome de Reye. 
o Mort encefàlica. 

� Cardiologia. 
o Interpretació de l'electrocardiograma pediàtric. 
o Interpretació bàsica de l'ecocardiograma. 
o Insuficiència cardíaca.  
o Shock. 
o Arítmies. 
o Cardiopaties congènites. 
o Hipertensió pulmonar. 
o Pericarditis. Taponament cardíac. 
o Miocardiopaties. 
o Hipertensió arterial. 
o Fàrmacs inotròpics i vasoactius. 

� Infecciós. 
o Sèpsia. 
o Infeccions al pacient inmunocompromès. 
o Infecció nosocomial. 

� Hematologia. 
o CID i diatesis hemorràgiques. 
o Anèmia aguda. 
o Complicacions hematològics del pacient oncològic. 
o Utilització d'hemoderivats. 

� Nefrologia. 
o Insuficiència renal aguda i tècniques de depuració extrarenal. 
o Crisis hipertensives. 

� Endocrinologia i metabolisme. 
o Cetoacidosi diabètica. 
o SIADH, diabetis insipida. 
o Maneig de la descompensació en pacients amb metabolopaties. 
o Crisi tirotòxica. 
o Insuficiència adrenal. 
o Trastorns del sodi, el potassi i el calci. 

� Gastroenterologia. 
o Insuficiència hepàtica aguda. 
o Hemorràgia digestiva. 
o Nutrició enteral. 
o Nutrició parenteral. 
o Maneig postoperatori del nen amb patologia quirúrgica abdominal. 

� Traumatologia, intoxicacions i accidents: 
o Politraumatisme. 
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o Gran cremat. 
o Intoxicacions. 
o Anafilàxia. 

� Analgèsia, sedació i relaxació. 
� Hipotèrmia i hipertèrmia. 
� Donació d'organs: selecció i preparació del donant. 
� Cures paliatives i maneig de les situacions de limitació de l'esforç 

terapèutic. 
� Fonaments de rehabilitació. 
� Maneig a l'alta del nen tecnològicament depenent. 

 
 
 
OBJECTIUS DOCENTS ESPECÍFICS DE LA ROTACIÓ PER PLAN TA 
D'HOSPITALITZACIÓ  
 
La durada de la rotació per Planta serà de 10 mesos: 4 mesos durant el primer 
any de residència, 4 mesos durant el segon any de residència i 2 mesos durant 
el tercer any de residència. En aquesta darrera rotació el resident tindrà un paper 
fonamental en la supervisió i docència dels residents de cursos inferiors. 
 

A) Actituds  
 
Durant la rotació per la Planta d'Hospitalització el resident continuarà la seva 
formació i capacitació en les actituds comunes a la resta d'àrees pediàtriques, 
exposades en el programa general de formació de l'especialitat i en els objectius 
generals de les rotacions. 
 
B) Habilitats teòriques generals 
 
� Aconseguir un grau de capacitació adient en les habilitats teòriques 

exposades en els objectius generals adaptades a la particularitats de 
funcionament, patologia, gravetat, edat i disponibilitat de mitjans tècnics i 
humans propis de la Unitat.  

 
� Conèixer el funcionament general d’una Planta d’hospitalització de pediatria i 

les funcions generals del resident. 
 
� Ús adequat de la història clínica i de la gràfica d’infermeria.  
 
� Dominar l’anamnesi i l’exploració física del pacient pediàtric. 
 
� Aprendre a realitzar diagnòstics diferencials de les principals síndromes de 

pediatria. 
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� Ser capaç de diagnosticar i tractar de forma adequada les malalties més 
freqüents ingressades a la Planta de Pediatria, realitzant recerca bibliogràfica 
de revisió i elaborant sessions clíniques en que s'exposin els pacients 
ingressats i es recullin els diferents punts de vista de l'equip mèdic del Servei. 

 
C) Habilitats manuals 
Haurà de realitzar els procediments suficients per a adquirir habilitat acceptable 
en les tècniques més freqüents de la Planta de pediatria:  

o Punció venosa perifèrica. 
o Inserció de via intraòssia.  
o Punció lumbar. 
o Toracocentesi. 
o Tèniques d'oxigenoteràpia.  
o Punció/aspiració de moll d’os. 
o Recollida de mostra d’orina (sondatge-punció vesical). 
o Sondatge gàstric. 

 
D) Coneixements teòrics 

 
� Conèixer el maneig i la dosificació dels antibiòtics d’ús més freqüent. 
� Conèixer les bases fisiològiques del dolor, la seva valoració i el seu 

tractament. 
� Conèixer el maneig d’oxigenoteràpia en les seves diferents formes 

(ulleres nasals, campana, mascareta). 
� Conèixer el maneig de la corticoteràpia. 
� Conèixer el maneig dels fàrmacs broncodilatadors. 
� Conèixer el maneig dels diferents sueros: SG, SGS, RL, Bic 1M, Bic 1/6 

M.  
� Conèixer i interpretar el balanç hídric en el pacient pediàtric i la seva 

aplicació pràctica en la sueroteràpia. 
� Conèixer el maneig de les alteracions hidroelectrolítiques. 
� Conèixer el maneig de les solucions de rehidratació oral.  
� Conèixer el maneig de les diferents insulines. 
� Conèixer el maneig de la teràpia tònico-diurètica en pediatria (digoxina, 

captopril, furosemida i espironolactona). 
� Conèixer el diagnòstic diferencial i tractament de les anèmies, 

plaquetopènies i neutropènies.  
� Conèixer el tractament i estudi de les infeccions d’orina, del sd nefròtic i 

del sd nefrític. 
� Conèixer el maneig i l’estudi dels quadres convulsius en la infància.  
� Ser capaç d’interpretar proves complementàries freqüents en la planta 

d’hospitalització: radiografia simple de tòrax, abdomen i crani. TC de tòrax 
, abdomen i crani. Hemograma, bioquímica, balanç renal, funció hepàtica, 
funció tiroidea, funció renal i coagulació.  
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OBJECTIUS DOCENTS ESPECÍFICS DE LA ROTACIÓ PER URGÈ NCIES 
PEDIÀTRIQUES 
 
La durada de la rotació per Urgències de pediatria serà de 4 mesos durant el 
primer any de residència i de 4 mesos més durant el segon any de residència. 
 

A) Actituds  
 
Durant la rotació per Urgències de Pediatria el resident continuarà la seva 
formació i capacitació en les actituds comunes a la resta d'àrees pediàtriques, 
exposades en el programa general de formació de l'especialitat i en els objectius 
generals de les rotacions. 
 
B) Habilitats teòriques generals 
 
� Aconseguir un grau de capacitació adient en les habilitats teòriques 

exposades en els objectius generals adaptades a la particularitats de 
funcionament, patologia, gravetat, edat i disponibilitat de mitjans tècnics i 
humans propis de l'Àrea.  

 
� Conèixer el funcionament general d’un Servei d'Urgències de pediatria i les 

funcions generals del resident. 
 
� Conèixer el sistema de triatge.  
 
� Ús adequat de la història d'Urgències i de la gràfica d’infermeria.  
 
� Dominar l’anamnesi i l’exploració física del pacient pediàtric a Urgències. 
 
� Aprendre a realitzar diagnòstics diferencials de les principals síndromes de 

pediatria. 
 
� Ser capaç de diagnosticar i tractar de forma adequada les malalties més 

freqüents que consulten a Urgències, realitzant recerca bibliogràfica de 
revisió i elaborant sessions clíniques en que s'exposin els pacients visitats i 
es recullin els diferents punts de vista de l'equip mèdic del Servei. 

 
� Saber adaptar-se en les decisions que es prenen a Urgències a les 

particularitats socials i econòmiques de cada família. 
 
� Aprendre a utilitzar adequadament els circuits d'interconsulta a d'altres 

professionals del Servei. 
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C) Habilitats manuals 
Haurà de realitzar els procediments suficients per a adquirir habilitat acceptable 
en les tècniques més freqüents a Urgències de pediatria:  

o Punció venosa perifèrica. 
o Inserció de via intraòssia.  
o Punció lumbar. 
o Toracocentesi. 
o Tèniques d'oxigenoteràpia.  
o Punció/aspiració de moll d’os. 
o Recollida de mostra d’orina (sondatge-punció vesical). 
o Sondatge gàstric. 
o Sutura simple de ferida. 
o Reducció de pronació dolorosa. 
o Extracció de cos estrany nasal. 
o Extracció de cos estrany de conducte auditiu extern. 
o Taponament nasal anterior. 
o Tractament tòpic de cremades. 
o Tècniques de mobilització i immobilització del pacient traumàtic. 
o Reducció d'hèrnia inguinal. 

 
D) Coneixements teòrics 
 

� Dominar els sistemes de valoració de gravetat a Urgències de les 
patologies més freqüents. Identificació i estabilització inicial del nen 
greu. 

� Conèixer el maneig i la dosificació dels antibiòtics d’ús més freqüent a 
urgències. 

� Conèixer les bases fisiològiques del dolor, la seva valoració i el seu 
tractament. 

� Conèixer el maneig d’oxigenoteràpia en les seves diferents formes 
(ulleres nasals, campana, mascareta). 

� Conèixer el maneig de la corticoteràpia. 
� Conèixer el maneig dels fàrmacs broncodilatadors. 
� Conèixer el maneig dels diferents sueros: SG, SGS, RL, Bic 1M, Bic 1/6 

M.  
� Conèixer i interpretar el balanç hídric en el pacient pediàtric i la seva 

aplicació pràctica en la sueroteràpia. 
� Conèixer el maneig de les solucions de rehidratació oral.  
� Conèixer el maneig de les diferents insulines. 
� Conèixer el maneig de la teràpia tònico-diurètica en pediatria (digoxina, 

captopril, furosemida i espironolactona). 
� Conèixer el maneig dels trastorns hidroelectrolítics.  
� Conèixer el maneig de la patologia respiratòria més prevalent: 

bronquiolitis, bronquitis, broncospasmes, pneumònies i TBC.  
� Conèixer el maneig de la patologia hematològica més prevalent: 

anèmies, plaquetopènies i neutropènies.  



DOCENCIA MIR SERVEI PEDIATRIA 

 37

� Conèixer el maneig de la patologia digestiva més prevalent: GEA, 
vòmits, HDA, HDB, restrenyiment, procesos malabsortius, hepatitis.  

� Conèixer el maneig de la patologia genitourinària més prevalent: PNA, 
sd nefrítica, sd nefròtic, fallo renal agut.  

� Conèixer el maneig de la patologia infecciosa més prevalent: 
pneumònia, TBC, meningitis, PNA, cel·lulitis, patologia osteoarticular, 
maneig de la patologia tropical més prevalent … 

� Conèixer el maneig de la patologia neurològica més prevalent: 
convulsions, epilepsia, alteracions de l’exploració neurològica, ataxia.  

� Conèixer el maneig de la patologia cardiocirculatòria més prevalent: 
taquiarrítmies, fallo cardíac, miocarditis.  

� Conèixer el maneig de la patologia traumàtica més prevalent: TCE, 
traumatisme toràcic, traumatismo abdominal, politraumatisme.  

� Ser capaç d’interpretar proves complementàries sol·licitades amb més 
freqüència a urgències: radiografia simple de tòrax, abdomen i crani. TC 
de tòrax , abdomen i crani. Hemograma, bioquímica, balanç renal, funció 
hepàtica, funció tiroïdal, funció renal i coagulació.  

� Ser capaç de diagnosticar i tractar el pacient en aturada 
cardiorespiratòria i reconèixer els signes predictius d'aturada 
cardiorespiratòria imminent. 

� Diagnòstic i tractament de les cremades. 
� Diagnòstic i tractament de les diferents intoxicacions. 
� Valoració del nen amb sospita de maltractaments. 

 
 
 
OBJECTIUS DOCENTS ESPECÍFICS DE LA ROTACIÓ PER ASSI STÈNCIA 
PRIMÀRIA 
 
La durada de la rotació pel CAP serà de 3 mesos durant el primer any de 
residència i d’un mes durant l’últim any de residència. En aquesta darrera rotació 
el resident assumirà la major part de la responsabilitat en l'assistència als 
pacients. 

 

A) Actituds  
 
Durant la rotació pel Centre d'Assistència Primària el resident continuarà la seva 
formació i capacitació en les actituds comunes a la resta d'àrees pediàtriques, 
exposades en el programa general de formació de l'especialitat i en els objectius 
generals de les rotacions. 
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B) Habilitats teòriques generals 
 
� Aconseguir un grau de capacitació adient en les habilitats teòriques 

exposades en els objectius generals adaptades a la particularitats de 
funcionament, patologia, gravetat, edat i disponibilitat de mitjans tècnics i 
humans propis de l'àmbit de l'Assistència Primària.  

 
� Conèixer el funcionament general d’un CAP i les funcions generals del 

resident. 
 
� Aprendre a valorar adequadament la gravetat de la patologia i les indicacions 

i circuits de derivació del pacient a les diferents especialitats pediàtriques. 
 
� Ús adequat de la història d'Assistència Primària.  
 
� Dominar l’anamnesi i l’exploració física del pacient pediàtric al CAP. 
 
� Aprendre a realitzar diagnòstics diferencials de les principals síndromes de 

pediatria. 
 
� Ser capaç de diagnosticar i tractar de forma adequada les malalties més 

freqüents que consulten al CAP, realitzant recerca bibliogràfica de revisió i 
elaborant sessions clíniques en que s'exposin els pacients. 

 
� Saber adaptar-se en les decisions que es prenen al CAP a les particularitats 

socials i econòmiques de cada família. 

 
� Ampliar la formació del resident en :  

o L’atenció al nen sa 
o El seguiment del nen en el context familiar 
o Habilitats en l’entrevista clínica i la història clínica a nivell del CAP 
o Desenvolupament psicosocial del nen 
o Prevenció i supervisió de la salut buco-dental 
o Prevenció d’accidents 
o Participació en grups de caràcter multidisciplinari 

 
C) Habilitats manuals 
Haurà de realitzar els procediments suficients per a adquirir habilitat acceptable 
en les tècniques més freqüents utilitzades a Assistència Primària:  

o Sutura simple de ferida. 
o Reducció de pronació dolorosa. 
o Extracció de cos estrany nasal. 
o Extracció de cos estrany de conducte auditiu extern. 
o Reducció d'hèrnia inguinal. 
o Taponament nasal anterior. 
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o Cures de ferides. 
o Tractament tòpic de cremades. 

 
 
D) Coneixements teòrics  
 

� Maneig extrahospitalari del nen amb malaltia crònica i amb minusvalia 
física i/o psíquica. Atenció integral a l'ex-prematur. 

 
� Creixement, maduració i desenvolupament en les diferents etapes de 

l’edat pediàtrica en estat de normalitat o en situació de malaltia. 
Creixement i desenvolupament somàtic del nen i de l’adolescent normal. 
Desenvolupament motor. Desenvolupament psicològic. 

 
� Característiques fisiològiques i patològiques de l’alimentació i de la 

nutrició en les diferents etapes de l’edat pediàtrica i valoració de l’estat de 
nutrició. Alimentació durant el primer any de vida. Nutrició del preescolar, 
escolar i adolescent. Patologia de la nutrició: malnutrició i obesitat. 

 
� Psicologia fonamental: desenvolupament psicològic del lactant i del nen. 

Psicologia de l'adolescent. Relacions del pediatre amb el nen, adolescent 
i pares. Problemes psicològics més freqüents del nen i adolescent i pares: 
diagnòstic i tractament. Problemàtica psicològica del nen malalt crònic i 
del nen minusvàlid i de la seva família. 

 
� Adolescència: característiques biològiques, psicobiològiques i socials de 

l’adolescent.  
 

� Patologia més representativa relacionada amb la població immigrant: 
anèmies hemolítiques, infeccions produïdes per bacteris, protozous, 
helmints, virus i artròpodes. Problemes relacionats amb TBC, VHB i VIH. 
Patologia nutricional. Problemes d’adaptació psicosocial. Patologia 
relacionada amb altres cultures. 

 
� Pediatria preventiva. Alimentació i nutrició. Exàmens de salut del nadó, 

lactant, escolar i adolescent normals. Exploració i control del nen 
adolescent esportista. Higiene mental del nen i de l’adolescent. 
Identificació dels factors de risc, físics, psíquics i socials. 

 
� Supervisió de la salut infanto-juvenil: prevenció de malalties 

(immunitzacions, educació per la salut, detecció precoç sistemàtica). 
Identificació dels retrassos de creixement. Detecció de malalties 
genètiques i metabòliques, de l’ús de drogues, de l’anèmia i de m. 
cardiovasculars. Avaluació del llenguatge i de la parla. Cribatge d’audició i 
de visió. Cribatge psicosocial. Prevenció de la càries dental. Prevenció 
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d’accidents, traumatismes i de la violència. Prevenció del consum de 
tabac, alcohol i drogues.  

 
� Pediatria social: indicadors de salut. Pediatria del desenvolupament. 

Programes de salut mare-fill. Programes de salut del nen, de l’escolar i de 
l’adolescent. Programes de salut pel nen amb malaltia crònica i/o 
minusvalia.  Programes de prevenció d’accidents i intoxicacions. 
Programes de prevenció i tractament del maltractament, la violència, 
l’abandonament, l’adopció, la guàrdia i custodia. Problemes dels nens i 
adolescents amb marginació social.  

 
� Estabilització inicial d'emergència del pacient que precisa atenció 

hospitalària. 
 
� Conèixer el maneig i la dosificació dels antibiòtics d’ús més freqüent a 

Assistència Primària. 
 
� Conèixer el maneig de la corticoteràpia. 
 
� Conèixer el maneig dels fàrmacs broncodilatadors. 
 
� Conèixer el maneig de les solucions de rehidratació oral.  
 
� Conèixer el maneig de les diferents insulines. 
 
� Conèixer el maneig de la teràpia tònico-diurètica en pediatria (digoxina, 

captopril, furosemida i espironolactona). 
 
� Ser capaç d’interpretar proves complementàries sol·licitades amb més 

freqüència al CAP: radiografia simple de tòrax. Hemograma, bioquímica, 
balanç renal, funció hepàtica, funció tiroïdal, funció renal i coagulació.  

 
� A més d'aquests coneixements específics de l'àmbit de l'Assistència 

Primària, el resident haurà d'aprendre a valorar i iniciar el tractament i les 
proves diagnòstiques segons disponibilitat de totes les patologies 
exposades als objectius docents teòrics de la rotació per Urgències 
Pediàtriques. 

  
 
 
OBJECTIUS DOCENTS ESPECÍFICS DE LA ROTACIÓ PER CIRU RGIA 
PEDIÀTRICA 
 
- La durada de la rotació serà de dos mesos (durant el segon any de residència), 
amb dedicació exclusiva a la cirurgia pediàtrica (excepte les sortides de guàrdia), 
i amb rotació per tots els àmbits d’aquesta: consultes, planta i quiròfan.  
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- Com en les altres rotacions, el resident no està exempt de venir al “passe” de 
guàrdia de pediatria (de 8:00h a 8:30 h) ni a la sessió general de pediatria 
(dimecres de 13:30 h a 14:30 h).  
- El resident podrà faltar un màxim de 7 dies laborables durant la rotació per 
cirurgia (sense tenir en compte els dies de lliurança de guàrdia). 
- La valoració del resident es farà amb el mateix format que en les altres 
rotacions i seguint els mateixos criteris de valoració.  

 

A) Actituds  
 
Durant la rotació per Cirurgia Pediàtrica el resident continuarà la seva formació i 
capacitació en les actituds comunes a la resta d'àrees pediàtriques, exposades 
en el programa general de formació de l'especialitat i en els objectius generals 
de les rotacions. 
 

B) Habilitats teòriques generals. 
 

� Conèixer el funcionament general del departament de cirurgia pediàtrica: 
consultes externes, quiròfan, planta. 

 
� Aconseguir un grau de capacitació adient en la realització d’una bona 

anamnesis i d’una exploració física complerta. 
 
� Dominar l’ anamnesi i l’exploració física de les patologies més habituals 

de cirurgia pediàtrica així com els criteris de derivació: 
o Patologia urològica 
o Patologia cervical  
o Hèrnies (H. Umbilical, H. Inguinal,...) 
o Nevus congènit (gegant, mitjà i petit) 
o N. Sebaci de Jadasshon 
o M. Contagiosum 
o Cremades 
o Anquiloglossia 
o Fre labial 

 
� Realitzar el seguiment dels pacients hospitalitzats de cirurgia pediàtrica.  
 
� Ser capaç de comunicar als pares/familiars dels malalts la magnitud de la 

seva patologia: diagnòstic, gravetat, tractament i pronòstic.  
 

C) Habilitats manuals: 
 
� Dominar les tècniques més habituals en cirurgia pediàtrica:  
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o Tacte rectal, 
o drenatge d’un abscés,  
o reducció d’una parafimosis,  
o sutura simple de punts,  
o cura de cremades,  
o onicorrexis parcial, ... 

� Assistència a les intervencions quirúrgiques més freqüents i col·laboració 
en el maneig del postoperatori immediat. 

� Ser capaç d’interpretar les proves complementàries més freqüents. 
 

D) Coneixements teòrics: 
 

� Realitzar recerca bibliogràfica per revisió del diagnòstic i del tractament de 
les diferents patologies.  

� Elaborar una sessió clínica on s’exposi algun pacient de consultes 
externes o de planta d’hospitalització amb revisió de la seva patologia.  

� Col·laborar en la realització de les guies clíniques de diferents patologies. 
 
 
 
OBJECTIUS DOCENTS ESPECÍFICS DE LA ROTACIÓ PER 
DERMATOLOGIA  
 
- La durada de la rotació per Dermatologia serà d'1 mes durant el primer  any de 
residència. 
- La distribució del temps de la rotació s'ajustarà als horaris i ubicacions 
específics del Servei de Dermatologia, incloent-hi tant les visites dintre de 
l'Hospital (consultes externes i interconsultes hospitalàries) com les consultes del 
Centre d'Especialitats Güell. 
- Les hores corresponents a la jornada laboral en què no hi hagi activitat al 
Servei de Dermatologia s'ocuparan amb activitat docent i assistencial a les àrees 
d'Urgències o Planta de Pediatria. 
- Sempre que sigui compatible per horaris i ubicació, el resident assistirà al 
passe de guàrdia del matí, a les sessions de residents i a la resta d'activitats 
docents del Servei (en especial el Curs de Formació Continuada). 
- Haurà d'elaborar una sessió clínica amb algun cas d'interès atès durant la seva 
rotació per Dermatologia.  
 

A) Actituds  
 
Durant la rotació per Dermatologia el resident continuarà la seva formació i 
capacitació en les actituds comunes a la resta d'àrees pediàtriques, exposades 
en el programa general de formació de l'especialitat i en els objectius generals 
de les rotacions. 
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B) Habilitats teòriques generals 
 

� Dominar l’anamnesi i l’exploració física del pacient amb patologia 
dermatològica. 

� Ampliar la formació del resident en: 
o Identificació de les lesions cutànies elementals i dels signes cutanis 

més rellevants. 
o Malalties exantemàtiques de la infància. 
o Manifestacions cutànies de les malalties sistèmiques. 
o Cures de la pell del nadó i el nen. 
o Patologia dermatològica pediàtrica més freqüent. 
 

C) Habilitats manuals 
 

� Conèixer les indicacions, participar en la pràctica i aprendre la 
interpretació bàsica de les tècniques més freqüents:  

 
o Raspatllat metòdic 
o Curetatge 
o Crioteràpia 
o Biòpsia cutània 
o Tinció amb KOH 
o Examen amb làmpara de Wood 
o Proves intradèrmiques 
o Proves epicutànies 

� Aprendre a indicar i a interpretar correctament les proves serològiques, 
hematològiques, bioquímiques i inmunològiques en patologia 
dermatològica. 

 
D) Coneixements teòrics  
 

� Diagnòstic, tractament i seguiment de les patologies dermatològiques més 
freqüents: 

 
o Dermatosis infeccioses: 

� Impetigen 
� Síndrome de l'escaldadura estafilocòccica 
� Foliculitis 
� Verrugues i condilomes 
� Moluscum contagiosum 
� Acrodermatitis papulosa infantil 
� Sarna 
� Tinyes 
� Ectima gangrenós 
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� ... 
o Urticàries 
o Dermatitis atòpica 
o Dermatitis de contacte 
o Dermatitis seborreica 
o Dermatitis del bolquer 
o Necrolisi epidèrmica tòxica 
o Eritema polimorf 
o Síndrome d'Stevens-Johnson 
o Dermatitis herpetiforme 
o Colagenosis 
o Vasculitis cutànies 
o Vitiligen 
o Síndromes neurocutànies 
o Ictiosis 
o Nevus 
o Epidermolisi ampollosa 
o Psoriasi 
o Nevus i d'altres tumors cutanis 
o Angiomes 
o Histiocitosis  
o Mastocitosis 
o Acné 
o ... 
 
 
 

OBJECTIUS DOCENTS ESPECÍFICS DE LA ROTACIÓ PER CCEE  DE 
CARDIOLOGIA PEDIÀTRICA  
 
La durada de la rotació per CCEE de Cardiologia Pediàtrica serà d'1mes l’últim 
any de residència.  
 

A) Actituds  
 
Durant la rotació per Cardiologia Pediàtrica el resident continuarà la seva 
formació i capacitació en les actituds comunes a la resta d'àrees pediàtriques, 
exposades en el programa general de formació de l'especialitat i en els objectius 
generals de les rotacions. 
 

B) Habilitats teòriques generals 
 

� Conèixer el funcionament general de les CCEE de Cardiologia. 
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� Dominar l’anamnesi i l’exploració física del pacient a consultes externes 
de cardiologia.  

� Ampliar la formació del resident en: 
o Cardiopaties congènites 
o Interpretació d’ECG 
o Formació bàsica d’ecocardiografies 
o Les malalties cardiològiques més prevalents. 
 

C) Habilitats manuals 
 

� Dominar les tècniques més freqüents: 
o Auscultació cardiològica, palpació de polsos centrals i perifèrics, 
o Realització d’ECG 
o Interpretació bàsica de l’ecocardiografia 

 
D) Coneixements teòrics  
 

� Diagnòstic i tractament de les patologies cardiològiques més freqüents: 
o Cardiopaties congènites. Clínica, diagnòstic, diagnòstic diferencial, 

tractament. 
o Miocarditis. Clínica, diagnòstic i tractament. 
o Pericarditis. Clínica, diagnòstic i tractament. 
o Vessament pericàrdic. Clínica, diagnòstic i tractament.  
o Arítmies: TSVP. Clínica, diagnòstic, diagnòstic diferencial i 

tractament. 
o Fallo cardíac. Clínica, diagnòstic i tractament.  
o M. de Kawasaki. Clínica, tractament.  
o Endocarditis. Clínica, diagnòstic, tractament.  
o ... 
 
 
 

OBJECTIUS DOCENTS ESPECÍFICS DE LA ROTACIÓ PER CCEE  
D'HEMATOLOGIA PEDIÀTRICA  
 
La durada de la rotació per CCEE d'Hematologia Pediàtrica serà d'1 mes durant 
l’últim any de residència. 
 

A) Actituds  
 
Durant la rotació per Hematologia Pediàtrica el resident continuarà la seva 
formació i capacitació en les actituds comunes a la resta d'àrees pediàtriques, 
exposades en el programa general de formació de l'especialitat i en els objectius 
generals de les rotacions. 
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B) Habilitats teòriques generals 
 

� Conèixer el funcionament de les CCEE d'Hematologia Pediàtrica. 
� Dominar l’anamnesi i l’exploració física del pacient a consultes externes 

d’Hematologia.  
� Ampliar la formació del resident en: 

o Anèmies 
o Plaquetopènies 
o Leucopènies 
o Trastorns de la coagulació 

 
C) Habilitats manuals 
 

� Dominar les tècniques més freqüents:  
o Interpretació bàsica d’un hemograma 
o Realització d’un moll d’ós. 

 
D) Coneixements teòrics  
 

� Diagnòstic i tractament de les patologies hematològiques més freqüents: 
o Anèmies: anèmia aplàsica, anèmia ferropènica, anèmia 

megaloblàstica, anèmia hemolítica , anèmia autoimmune, anèmia 
del recén nascut, anèmia de processos crònics. 

o Trombopènies: idiopàtica, secundària (fàrmacs, colagenosis, 
infecciosa), per consum, immunològica.  

o Trastorns de la coagulació. 
o Teràpia transfusional: preparats i indicacions. 
o ... 

 
 
 
OBJECTIUS DOCENTS ESPECÍFICS DE LA ROTACIÓ PER CCEE  DE 
NEUROLOGIA PEDIÀTRICA  
 
La durada de la rotació per CCEE de Neurologia serà d'1 mes durant l’últim any 
de residència. 
 

A) Actituds  
 
Durant la rotació per Neurologia Pediàtrica el resident continuarà la seva 
formació i capacitació en les actituds comunes a la resta d'àrees pediàtriques, 
exposades en el programa general de formació de l'especialitat i en els objectius 
generals de les rotacions. 
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B) Habilitats teòriques generals: 
 

� Conèixer el funcionament de les CCEE de Neurologia Pediàtrica. 
� Dominar l’anamnesi i l’exploració física del pacient a consultes externes 

de Neuropediatria.  
� Ampliar la formació del resident en: 

o Cefalea, 
o Convulsions: febrils i afebrils, 
o Epilèpsia, 
o Meningitis/encefalitis, 
o Atàxia, 
o Vertigen, 
o Malalties neuromusculars, 
o ... 

 
C) Habilitats manuals: 
 

� Dominar les tècniques més freqüents:  
o Exploració neurològica completa 
o Interpretació bàsica d’un EEG 
o Interpretació bàsica de les proves d’imatge: TAC i RMN 

 
D) Coneixements teòrics  
 

� Diagnòstic, tractament i seguiment de les patologies neurològiques més 
freqüents: 
 
o Seguiment dels pacients amb paràlisis cerebral. 
o Seguiment dels pacients amb retard psicomotriu. 
o Diagnòstic i tractament dels pacients amb m. neuromusculars. 
o Diagnòstic i tractament dels nens amb TDAH. 
o Diagnòstic i tractament dels nens amb autisme. 
o Cefalea: exploració, diagnòstic diferencial i tractament. 
o Convulsions febrils i afebrils. Diagnòstic i tractament.  
o Epilèpsia. Diagnòstic i tractament. 
o Meningitis i encefalitis. Diagnòstic i tractament. 
o Atàxia. Exploració, diagnòstic i tractament. 
o Vertigen. Exploració, diagnòstic i tractament.   
o ... 
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OBJECTIUS DOCENTS ESPECÍFICS DE LA ROTACIÓ PER CCEE  DE 
NEONATOLOGIA  
 
La durada de la rotació per CCEE de Neonatologia serà d'1 mes durant l’últim 
any de residència. 
 

A) Actituds  
 
Durant la rotació per CCEE de Neonatologia el resident continuarà la seva 
formació i capacitació en les actituds comunes a la resta d'àrees pediàtriques, 
exposades en el programa general de formació de l'especialitat i en els objectius 
generals de les rotacions. 
 

B) Habilitats teòriques generals 
 

� Conèixer el funcionament de les CCEE de Neonatologia 
� Dominar l’anamnesi i l’exploració física del pacient a consultes externes 

de neonatologia.  
� El neonatòleg a nivell de CCEE és el nexe del pacient altat de la UCIN 

amb l'Hospital i te com a funció coordinar les diferents subespecialitats 
implicades en el seu seguiment per tal de minimitzar les molèsties que 
comporten les consultes múltiples. Per aquest motiu el resident haurà 
d'aprendre a reconèixer els signes d'alarma i els criteris de derivació a 
d'altres consultes. 

� Ser capaç de comunicar-se adequadament amb els estaments implicats 
en el seguiment i la cura del nadó fora de l'Hospital (pediatre de 
capçalera i CDIAP) 

� Ampliar la formació del resident en: 
o Problemes a mig i llarg termini associats a la prematuritat 
o Infeccions verticals 
o Malformacions congènites 
o Seqüeles neurològiques, respiratòries i sensorials de la patologia 

neonatal crítica 
 
C) Habilitats manuals 
 

� Dominar l'exploració neurològica del lactant i reconèixer els signes 
d'alarma  

� Aprendre a valorar correctament les exploracions més habituals a les 
CCEE de Neonatologia: 
o Ecografia cerebral 
o RMN cerebral 
o Potencials evocats auditius 
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o Examen oftalmològic 
� Aprendre a interpretar correctament les proves serològiques en el 

període perinatal i en el lactant 
� Aprendre a interpretar correctament els paràmetres hematològics i 

bioquímics del lactant nascut prematurament o amb baix pes 
 
D) Coneixements teòrics  
 

� Seguiment del lactant nascut prematurament o amb baix pes 
o Seguiment neurològic i criteris de derivació a Neurologia 
o Seguiment neurosensorial 
o Creixement pondoestatural i criteris de derivació a Endocrinologia 
o Anèmia de la prematuritat 
o Osteopènia del prematur 
o Alimentació i suplements nutricionals del nadó exprematur 
o Inmunitzacions del nadó exprematur 

� Seguiment del nadó amb risc neurològic i criteris de derivació a 
Neurologia: 
o Asfíxia perinatal 
o Hiperbilirubinèmia neonatal 
o Accidents vasculars cerebrals perinatals i hidrocefàlia 

posthemorràgica 
o Sèpsia i meningitis neonatal 
o Malformacions congènites del SNC 
o Aspiració meconial 
o Shock neonatal i ventilació mecànica prolongada 

� Seguiment del nadó fill de mare amb patologia infecciosa: 
o Lúes congènita 
o Toxoplasmosi congènita 
o Rubèola congènita 

� Seguiment del nadó amb retard del creixement intrauterí: 
o Seguiment neurològic i criteris de derivació a Neurologia 
o Creixement pondoestatural i criteris de derivació a Endocrinologia 

� Seguiment del nadó amb displàsia broncopulmonar: 
o Suplements nutricionals 
o Inmunitzacions  
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OBJECTIUS DOCENTS ESPECÍFICS DE LA ROTACIÓ PER CCEE  
D'ENDOCRINOLOGIA PEDIÀTRICA  
 
La durada de la rotació per CCEE d'Endocrinologia Pediàtrica serà d'1 mes 
durant l’últim any de residència. 
 

A) Actituds  
 
Durant la rotació per CCEE d'Endocrinologia el resident continuarà la seva 
formació i capacitació en les actituds comunes a la resta d'àrees pediàtriques, 
exposades en el programa general de formació de l'especialitat i en els objectius 
generals de les rotacions. 
 

B) Habilitats teòriques generals 
 

� Conèixer el funcionament de le CCEE d'Endocrinologia Pediàtrica. 
� Dominar l’anamnesi i l’exploració física del pacient a consultes externes 

d’endocrinologia.  
� Ampliar la formació del resident en: 

o Obesitat 
o Hipoglucèmia 
o Diabetis mellitus 
o Talla baixa 
o Patologia tiroidea 
o Metabolisme fosfocàlcic 
o Dislipèmies 
o Patologia suprarenal. Hirsutisme 
o Pubertat normal i patològica 

 
C) Habilitats manuals 
 

� Dominar les tècniques més freqüents:  
 

o Exploració endocrinològica complerta 
o Interpretació bàsica d’una analítica amb hormones 
o Indicacions i pautes de les principals proves de diagnòstiques i/o de 

provocació. 
 
D) Coneixements teòrics  
 

� Diagnòstic, tractament i seguiment de les patologies endocrinològiques 
més freqüents: 
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o Obesitat. Estudi i tractament.  
o Hipoglucèmia. Diagnòstic diferencial inicial i tractament. 
o Diabetis mellitus: tipus d’insulina, pautes i seguiment. 
o Talla baixa. Indicacions d’estudi. Variants de la normalitat.  
o Patologia tiroidea. Diagnòstic i tractament.  
o Metabolisme fosfocàlcic. Estudi, diagnòstic i tractament. 
o Dislipèmies. Estudi i tractament.  
o Patologia suprarenal. Hirsutisme. Diagnòstic i tractament.  
o Pubertat normal i patològica. Diagnòstic i tractament. Variants de la 

normalitat.  
 
 
 
OBJECTIUS DOCENTS ESPECÍFICS DE LA ROTACIÓ PER CCEE  DE 
PNEUMOLOGIA-AL·LÈRGIA  
 
La durada de la rotació per CCEE de Pneumologia-Al·lèrgia serà d'1 mes durant 
l’últim any de residència. 
 

A) Actituds  
 
Durant la rotació per CCEE de Pneumologia-Al·lèrgia el resident continuarà la 
seva formació i capacitació en les actituds comunes a la resta d'àrees 
pediàtriques, exposades en el programa general de formació de l'especialitat i en 
els objectius generals de les rotacions. 
 

B) Habilitats teòriques generals: 
 

� Conèixer el funcionament general de les CCEE de Pneumologia i 
Al·lèrgia. 

� Dominar l’anamnesi i l’exploració física del pacient a consultes externes 
de pneumologia.  

� Ampliar la formació del resident en: 
o Asma. Bronquitis asmàtica. 
o Malaltia pulmonar crònica.  
o Atelèctasis. Bronquièctasis. 
o Masses pulmonars. 
o Pneumònies. 
o TBC. 
o Al·lèrgies. Immunodeficiències. 
o Fibrosi quística. 
o Rinitis al·lèrgica. 
o Al·lèrgies farmacològiques. 
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o Immunoteràpia: al·lèrgens disponibles, indicacions i 
contraindicacions.  

 
C) Habilitats manuals 
 

� Dominar les tècniques més freqüents:  
 

o Anamnesi i exploració física en patologia respiratòria i al·lèrgies. 
o Prick test. 
o Test de la suor. 
o Estudi de la funció pulmonar mitjançant espirometries (morfologies 

de les corbes inspiratories-espiratories, fluxe-volum, volum-temps) 
 
D) Coneixements teòrics  
 

� Diagnòstic, tractament i seguiment de les patologies pneumològiques 
més freqüents: 
 
o Asma. Bronquitis asmàtica. Scores de gravetat. Diagnòstic, 

classificació, tractament i seguiment.  
o Malaltia pulmonar crònica. Diagnòstic, tractament i seguiment. 
o Atelèctasis. Bronquièctasis. Clínica, diagnòstic, tractament i 

seguiment. 
o Masses pulmonars. Clínica, diagnòstic, tractament.  
o Pneumònies. Pneumònia comunitària, pneumònia complicada. 

Diagnòstic, tractament i seguiment. 
o TBC. Diagnòstic, tractament, profilaxis i seguiment.  
o Rinitis al·lèrgica. Diagnòstic, tractament. 
o Al·lèrgies farmacològiques. Diagnòstic, tractament. 
o Al·lèrgies. Immunodeficiències. Diagnòstic, tractament. 
o Immunoteràpia. Al·lèrgens disponibles, indicacions i 

contraindicacions.  
o Fibrosi quística. Diagnòstic, tractament, seguiment.  

 
 
 
OBJECTIUS DOCENTS ESPECÍFICS DE LA ROTACIÓ PER CCEE  DE 
NEFROLOGIA PEDIÀTRICA  
 
La rotació per CCEE de Nefrologia Pediàtrica es distribuirà en 2 blocs d'1 mes 
durant l’últim any de residència. 
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A) Actituds  
 
Durant la rotació per CCEE de Nefrologia el resident continuarà la seva formació 
i capacitació en les actituds comunes a la resta d'àrees pediàtriques, exposades 
en el programa general de formació de l'especialitat i en els objectius generals 
de les rotacions. 
 

B) Habilitats teòriques generals 
 

� Conèixer el funcionament de les CCEE de Nefrologia Pediàtrica. 
� Dominar l’anamnesi i l’exploració física del pacient a consultes externes 

de nefrologia.  
� Ampliar la formació del resident en les patologies nefrourològiques més 

freqüents  
 
C) Habilitats manuals 
 

� Conèixer les indicacions i interpretació bàsica de les exploracions més 
habituals a consultes de Nefrologia:  

 
o Ecografia renal 
o Gammagrafia renal 
o Cistografia 
o Balanç renal 
o Urografia iv 

 
D) Coneixements teòrics  
 

� Diagnòstic, tractament i seguiment de les patologies nefrològiques més 
freqüents: 

 
o Malformacions congènites dels ronyons i les vies urinàries: 

� Agenèsia renal, ronyó ectòpic, ronyó en ferradura, hipoplàsia 
renal... 

� Displàsies renals quístiques, malaltia poliquística... 
� Duplicitat pèlvica i ureteral 
� Megauréter, estenosi pièlica, ureterocele 
� Reflux vesicoureteral 
� Malformacions de la bufeta 
� Vàlvules d'uretra posterior 
� Fístules vesicovaginals 

o Litiasi urinària i nefrocalcinosi 
o Infeccions urinàries de repetició 
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o Ectàsia pièlica de diagnòstic prenatal 
o Glomerulonefritis 
o Síndrome nefròtica 
o Hematúries 
o Tubulopaties 
o Síndrome hemolítica urèmica 
o Enuresi 
o Insuficiència renal crònica 
o Hipertensió arterial 

 
 
 
OBJECTIUS DOCENTS ESPECÍFICS DE LA ROTACIÓ PER CCEE  DE 
GASTROENTEROLOGIA PEDIÀTRICA  
 
La durada de la rotació per CCEE de Gastroenterologia Pediàtrica serà d'1 mes 
durant l’últim any de residència. 
 

A) Actituds  
 
Durant la rotació per CCEE de Gastroenterologia el resident continuarà la seva 
formació i capacitació en les actituds comunes a la resta d'àrees pediàtriques, 
exposades en el programa general de formació de l'especialitat i en els objectius 
generals de les rotacions. 
 

B) Habilitats teòriques generals 
 

� Conèixer el funcionament de les CCEE de Gastroenterologia Pediàtrica. 
� Dominar l’anamnesi i l’exploració física del pacient a consultes externes 

de Gastroenterologia.  
� Ampliar la formació del resident en: 

o Alimentació del lactant i el nen 
o Alimentació en situacions especials 
o Patologia gastroenterològica més freqüent 
 

C) Habilitats manuals 
 

� Conèixer les indicacions i participar en la pràctica i interpretació de les 
tècniques més freqüents:  

 
o Test de l'alè 
o pHmetria 
o Endoscòpia digestiva 
o Prick test 
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o Ecografia abdominal 
o Radiologia amb contrast 

 
� Aprendre a interpretar correctament les proves serològiques, 

hematològiques, bioquímiques i inmunològiques referents a l'aparell 
digestiu 

 
D) Coneixements teòrics  
 

� Diagnòstic, tractament i seguiment de les patologies gastroenterològiques 
més freqüents: 

 
o Seguiment postoperatori de les malformacions congènites més 

freqüents: atrèsia d'esòfag, atrèsia duodenal, pàncrees anular, 
atrèsies intestinals, malaltia de Hisrchprung... 

o Estudi de l'anorèxia i tractament i seguiment de les causes 
orgàniques d'origen digestiu 

o Estudi dels vòmits recurrents 
o Refluxe gastroesofàgic 
o Gastritis crònica 
o Estudi del dolor abdominal crònic i recurrent 
o Diarrea crònica 
o Intoleràncies i al·lèrgies alimentàries 
o Malaltia inflamatòria crònica intestinal 
o Celiaquia 
o Parasitosis intestinals 
o Síndromes de malabsorció 
o Síndrome de budell curt 
o Hepatitis víriques agudes i cròniques 
o Hepatopaties cròniques i cirrosi hepàtica 
o Restrenyiment i encopresi 

 
 
 
OBJECTIUS DOCENTS ESPECÍFICS DE LA ROTACIÓ PER CCEE  
D'INFECTOLOGIA PEDIÀTRICA I DE PEDIATRIA GENERAL  
 
La rotació per CCEE d'Infectologia Pediàtrica es distribuirà en dos blocs d'1 mes 
durant l'últim any de residència.  
 

A) Actituds  
 
Durant la rotació per CCEE d'Infectologia i per CCEE de Pediatria General el 
resident continuarà la seva formació i capacitació en les actituds comunes a la 
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resta d'àrees pediàtriques, exposades en el programa general de formació de 
l'especialitat i en els objectius generals de les rotacions. 
 

B) Habilitats teòriques generals: 
 

� Conèixer el funcionament de les CCEE d'Infectologia i de les CCEE de 
Pediatria General. 

� Dominar l’anamnesi i l’exploració física del pacient a consultes externes 
d'Infectologia i de Pediatria General. 

� Ampliar la formació del resident en: 
o Antibioteràpia 
o Inmunitzacions 
o Inmunodeficiències 
o Patologia infecciosa més freqüent 
o Corticoteràpia. 
o Ús de fàrmacs broncodilatadors. 
o Aprofundir en els coneixements adquirits durant la rotació per Planta 

de Pediatria segons els objectius definits per a aquesta rotació. 
 
C) Habilitats manuals: 
 

� Conèixer les indicacions i interpretar correctament les proves més 
utilitzades a consultes d'Infectologia i a consultes de Pediatria General: 

 
o Serologies 
o PCR 
o PPD 
o Hemograma, funció renal, funció hepàtica, funció tiroidal, 

coagulació... 
o Autoinmunitat 
o Radiografia simple de tòrax, abdomen i crani 
o TC de tòrax, abdomen i crani 
o RMN  
o Gammagrafia 

 
D) Coneixements teòrics  (comuns als de la Planta d'Hospitalització) 

 
� Seguiment dels pacients ingressats a Planta de Pediatria amb patologia 

no resolta o amb exploracions i diagnòstic definitiu pendents. 
� Estudi i tractament de patologies sistèmiques que no tinguin cabuda a 

cap de les altres Consultes o pendents de derivació a altres Consultes 
en funció del resultat dels estudis: 
o Malalties reumatològiques i autoinmunitàries: lupus, artritis 

reumatoide, Schönlein-Henoch... 
o Estancament ponderal 
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o ... 
� Estudi inicial de qualsevol patologia en espera de derivació a la consulta 

específica 
� Diagnòstic, tractament i seguiment de les patologies infeccioses més 

freqüents  a CCEE d'infectologia: 
o Fill de mare HIV positiva 
o Tuberculosi 
o Paludisme 
o Osteomielitis 
o Pneumònies complicades 

 
 
 
OBJECTIUS DOCENTS DE LA ROTACIÓ PER L'HOSPITAL COMA RCAL DE 
FIGUERES 
 
- La durada de la rotació per l'Hospital de Figueres serà de 2 mesos durant el 

segon any de residència. 
- Les tutores responsables de la docència a l'Hospital de Figueres són la Dra. 

Pilar Villalobos i la Dra. Mª del Mar Garcia. S'establiran periòdicament 
reunions amb les tutores de l'hospital de referència per tal de consensuar els 
objectius docents i avaluar el seu compliment. 

- Durant la rotació, el resident s'haurà d'integrar plenament en l'activitat del 
Servei de Pediatria de l'Hospital de Figueres, i participar en totes les tasques 
assistencials, docents i de recerca d'aquest, segons el programa consensuat 
amb els responsables de la docència. 

 
A) Objectius bàsics: 
 
La rotació per l'Hospital de Figueres està orientada fonamentalment a la 
formació en l'atenció al nadó sa i de baixa complexitat i a la formació en 
ecogafria pediàtrica i l'activitat del resident es centrarà en aquestes dues àrees. 
La resta de temps es pot destinar a la Planta d'Hospitalització o a bé a una 
especialitat de Consultes Externes en funció de l'organització del Servei. 
 

� Conèixer les particularitats de l'assistència pediàtrica en l'àmbit de 
l'hospital comarcal, en especial: 

o La diversificació de tasques assistencials, amb una visió més 
àmplia de la pediatria 

o Estabilització del nadó i del nen crític previ al trasllat a un altre 
centre 

o Comunicació amb altres centres i criteris de derivació 
� Adquirir coneixements i habilitats per a l'atenció del nadó sa i amb 

patologia de baixa complexitat. 
� Aprofundir en els coneixements adquirits durant la rotació per la Planta 

d'hospitalització i per Urgències de l'Hospital de referència 
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� Presa de contacte amb alguna de les especialitats pediàtriques 
obligatòries (Neurologia, Pneumologia, Endocrinologia, Gastroenterologia 
o Nefrologia). 

� Formació bàsica en ecografia pediàtrica. 
 
B) Actituds comunes a la resta de rotacions: 
 
Durant la rotació el resident continuarà la seva formació i capacitació en les 
actituds comunes a la resta d'àrees pediàtriques, exposades en el programa 
general de formació de l'especialitat i en els objectius generals de les rotacions. 
 
C) Habilitats teòriques generals: 

 
� Aconseguir un grau de capacitació adient en les habilitats teòriques 

exposades en els objectius generals adaptades a la particularitats de 
funcionament, patologia, gravetat, edat i disponibilitat de mitjans tècnics i 
humans propis de l'Hospital Comarcal. 

� Conèixer el funcionament general del Servei de Pediatria de l'Hospital i les 
funcions del resident. 

� Ús adequat de la història clínica i de la gràfica d’infermeria a cadascuna 
de les àrees del Servei.  

� Ser capaç de diagnosticar i tractar de forma adequada les malalties més 
freqüents ingressades al Servei de Pediatria, realitzant recerca 
bibliogràfica de revisió i elaborant sessions clíniques en que s'exposin els 
pacients ingressats i es recullin els diferents punts de vista de l'equip 
mèdic del Servei. 

� Dominar l’anamnesi i l’exploració física del pacient neonatal i pediàtric. 
 
C) Objectius específics de Neonatologia: 
 

� Adquirir coneixements i habilitats en el maneig del nadó normal i el nadó 
de risc ingressat a la Planta d'Obstetrícia: 

 
o Exploració neonatal normal 
o Problemes de la pell del nadó 
o Alimentació del nadó normal 
o Signes d’alarma a l’exploració neonatal 
o Criteris d’ingrés 
o Seguiment a Planta del nadó de risc: 

� Risc d’infecció perinatal 
� Fill de mare diabètica 
� Fill de mare amb patologia tiroidal 
� Fill de mare amb patologia autoinmune 
� Fill de mare amb patologia infecciosa 
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� Adquirir coneixements i habilitats en el maneig de les patologies pròpies 
del nadó ingressat amb patologia de baixa complexitat (pròpia del nivell 
d'atenció IIa): 

o Nadons amb procesos lleus d'una edat gestacional superior a 32 
setmanes i un pes al naixement superior a 1500g. 

o Nadons procedents d'unitats de cures intensives neonatals que 
hagin superat la gravetat (transport de retorn). 

o Nadons procedents d'embarassos múltiples de 2 fetus com a 
màxim. 

o Capacitat per a l'estabilització inicial del nadó crític previ al trasllat 
a una unitat de major complexitat (capacitat d'aplicació de CPAP 
nasal, ventilació mecànica invasiva i administració de surfactant). 

 
� Seguiment postalta, en règim ambulatori de nadons de risc o amb 

patologia no completament resolta: baix pes, prematuritat, icterícia, fill de 
mare HIV positiva... 

 
� Habilitats manuals neonatals: 
 

o Adquirir un nivell de formació adient en RCP neonatal, tant a la 
Sala de Parts com a la Unitat, assumint responsabilitats i habilitats 
de forma progressiva fins a la seva completa capacitació.  

o Adquirir habilitat acceptable en les següents tècniques durant el 
període neonatal:  

� Punció lumbar.  
� Punció suprapúbica i sondatge uretral. 
� Canalització vena i artèria umbilicals.  
� Tècniques d'oxigenoteràpia. 
� Toracocentesi i drenatge pleural. 
� Sondatge gàstric. 

o Estabilització inicial del nadó crític. Presa de contacte amb les 
tècniques bàsiques: 

� Sistemes de CPAP. 
� Ventiloteràpia convencional.  
� Administració de surfactant. 
� Administració d'inotròpics i sedants en infusió ev contínua. 
 

� Coneixements teòrics neonatals: adquirir coneixements pel maneig de les 
patologies ateses amb major freqüència a la Unitat: 

 
o Alteracions genètiques, cromosomopaties, fetopaties i 

malformacions congènites. Fisiologia bàsica i epidemiologia. 
Diagnòstic prenatal i consell genètic. 

o Gestació de risc: situacions i malalties maternes que afecten al 
fetus. Maneig prenatal i neonatal. 

o Assistència i reanimació a Sala de Parts. 
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o Fisiologia i alteracions de l'adaptació neonatal.  
o Criteris d'ingrés.  
o Alteracions del creixement fetal: retard del creixement intrauterí i 

macrosomia fetal. 
o Característiques i cures específiques del nadó preterme i del nadó 

postterme. 
o Traumatismes obstètrics. 
o Criteris d'alta i indicacions de derivació a consultes externes del 

nadó ingressat. Criteris de seguiment al CDIAP del nadó de risc. 
o Transport neonatal. 
o Patologia respiratòria:  

� Fisiologia respiratòria normal del nadó. 
� Interpretació dels mètodes de monitoratge de la funció 

respiratòria: gasometria i pulsioximetria. 
� Interpretació de la radiografia de tòrax en el nadó. 
� Pneumònia congènita. 
� Taquipnea transitòria i maladaptació pulmonar. 
� Apnea. 
� Síndrome de distres respiratori neonatal. 
� Síndrome d'aspiració meconial. 
� Hipertensió pulmonar persistent del nadó. 
� Síndromes de fuga aèria. 

o Trastorns digestius més prevalents i alimentació del nadó.  
� Alletament matern. 
� Alimentació del nadó a terme i del nadó preterme.  
� Fórmules especials i suplements nutricionals i vitamínics.  
� Vòmits neonatals.  
� Obstrucció intestinal.  
� Maneig preoperatori de les malformacions congènites 

digestives quirúrgiques. 
� Icterícia i síndromes colestàsiques.  
� Interpretació de les proves d'imatge bàsiques en patologia 

digestiva neonatal. 
o Hematologia neonatal.  

� Anèmies i malaltia hemolítica neonatal.   
� Poliglobúlia. 
� Malaltia hemorràgica del nadó. 
� Plaquetopènia neonatal. 

o Patologia renal i genito-urinària.  
� Aspectes fisiològics.  
� Malformacions més freqüents.  
� Infeccions del tracte urinari.  
� Orientació inicial de l'ambigüitat genital. 

o Endocrinologia i metabolisme. 
� Errors congènits del metabolisme que es manifesten a 

l'etapa neonatal.  
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� Hipoglicèmia i hiperglicèmia neonatals.  
� Nadó fill de mare diabètica.  
� Hipotiroidisme neonatal i actitud davant d'un fill de mare amb 

 patologia tiroidal. 
� Síndromes adrenals congènites. 
� Panhipopitituarisme.  
� Hipocalcèmia neonatal. 
� Trastorns hidroelectrolítics: 

• Deshidratació 
• Hipo i hipernatrèmia. 
• Hipo i hiperpotassèmia. 

o Patologia infecciosa.  
� Epidemiologia de la infecció neonatal.  
� Malalties infeccioses de transmissió vertical. Fill de mare 

HIV positiu. 
� Bacterièmia, sèpsia i meningitis neonatal.  
� Antibioteràpia neonatal. 

o Neurologia neonatal. 
� Exploració neurològica neonatal. 
� Asfíxia perinatal.  
� Hemorràgia intracranial en el nadó a terme i preterme.  
� Hidrocefàlia.  
� Malformacions del SNC més prevalents. 
� Seguiment del nadó de risc neurològic.  

o Cardiologia.  
� Fisiologia cardiològica normal durant el període de transició i 

durant el període neonatal. 
� Interpretació de l'electrocardiograma durant el període 

neonatal. 
� Valoració del buf monosimptomàtic neonatal.  
� Orientació inicial sindròmica i de les cardiopaties congènites 

més freqüents. 
� Trastorns del ritme més freqüents. 
� Maneig del shock. 
� Tractament de la insuficiència cardíaca. 
� Indicacions de trasllat del nadó amb patologia cardiològica, 

estabilització inicial i preparació per al transport. 
o Dermatologia. 

� Lesions cutànies del nadó normal. 
� Cures de la pell del nadó.  
� Infeccions cutànies neonatals. 
� Malalties cutànies congènites amb implicacions clíniques 

durant el període neonatal. 
o Ortopèdia. 

� Luxació de maluc.  
� Malformacions i deformitats més freqüents del peu 
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� Patologia per trauma obstètric. 
o Toxicomanies i síndrome d'abstinència neonatal. 
o Farmacologia neonatal. 

 
D) Ecografia pediàtrica 
 
La formació en Ecografia pediàtrica corre a càrrec del Dr Stephan Schneider i la 
Dra Inés Osiniri. El resident pot optar per dues vies de formació: formació bàsica 
i formació amb acreditació. Aproximadament un mes abans de l'inici de la rotació 
haurà de comunicar l'opció triada al seu tutor i al responsable de l'Hospital de 
Figueres, el Dr Schneider (directament a l'adreça 
sschneider@salutemporda.cat). 

 
� FORMACIÓ BÀSICA 

 
Aprenentatge de nocions bàsiques i maneig essencial en ecografia, incloent 
material docent. Sense pressió sobre l'alumne en quant a obligació d'estudiar o 
d'adquirir coneixements fora del programa de formació oficial de l'especialitat. 
Significa un primer contacte amb l'ecografia amb l'objectiu d'entendre les seves 
indicacions i saber interpretar millor les ecografies en el futur. 
 

� FORMACIÓ AMB ACREDITACIÓ 
 
El resident especialment interessat en la tècnica pot optar per aquesta opció de 
formació amb acreditació d'un "Entrenament bàsic intensiu en ecografia 
pediàtrica abdominal i transfontanelar de 100 hores de durada" (equivalent al 
curs de 100 hores de la SEMG, activitat reconeguda i validada a nivell estatal). 
Aquesta acreditació (inclosa documentació i diploma final) serà gratuïta 
exclusivament per als residents de l'Hospital Josep Trueta. És una opció de lliure 
elecció però en, cas de triar-la, obliga a un compromís d'acomplir els requisits 
per obtenir el diploma. El resident que expressi el seu desig d'acreditació estarà 
sotmès a un programa que exigeix les següents obligacions: 

 
- Acomplir el màxim possible l'assistència amb implicació personal (si cal 
amb canvis de guàrdia, vacances...) 
- Lectura del material didàctic les setmanes prèvies a l'activitat prevista al 
programa 
- Documentació de l'activitat realitzada: l'alumne ha d'elaborar un registre 
apuntant les ecografies realitzades per ell mateix o vistes 
- Examen final 
 

El programa complet de la formació amb acreditació s'inclou en la documentació 
annexa al final d'aquesta guia. 
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E) Programa de sessions i reunions clíniques: 
 

� Reunió clínica diària: comentari de les incidències de la guàrdia i discusió 
dels casos ingressats. 

� Reunió setmanal de casos clínics d'interès docent o complexes: discusió 
dels casos ingressats de major interès o de casos clínics problema. Seran 
presentats pel resident sota la supervisió del metge adjunt responsable. 

� Sessió quinzenal de caràcter monogràfic: revisió de protocols i 
actualització en temes d'interès en Pediatria. Presentats per adjunts del 
Servei. 

� Sessió diària bibliogràfica: de dimarts a divendres després de la reunió 
clínica diària. Revisió d'articles d'interès de diferents fonts bibliogràfiques 
per especialitats pediàtriques i de revistes de Pediatria General. 

� Sessió quinzenal de Formació Continuada en Pediatria: revisió de temes 
d'interès general agrupats en monogràfics. 

� Sessió quinzenal de Perinatologia: sessió conjunta amb el Servei 
d'Obstetrícia. 

� Sessió mensual de revisió crítica d'històries clíniques de neonatologia i 
pediatria. 

� Sessió trimestral de casos amb malalties cròniques i multidisciplinàries. 
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CALENDARI DE GUÀRDIES  
 
Els residents seguiran un calendari de guàrdies, organitzat per ells mateixos 
seguint unes directrius bàsiques: 
 
-Residents de primer any: faran hores de reforç durant els mesos de juny-juliol i 
agost, sense fer guàrdies de nit fins al setembre.  
Durant la setmana: 5 hores de reforç i durant els caps de setmana 12 hores de 
reforç.  
A partir del setembre seguiran calendari de guàrdies amb mitjana de 4 guàrdies 
mensuals. 
 
-Residents de segon any: seguiran calendari de guàrdies amb mitjana de 4 
guàrdies mensuals. 
 
-Residents de tercer any: seguiran calendari de guàrdies amb mitjana de 4 
guàrdies mensuals. 
 
-Residents de quart any: seguiran calendari de guàrdies amb mitjana de 4 
guàrdies mensuals. 
 
*Els residents de 3er i 4art any, quan estiguin fent una rotació externa seguiran 
fent guàrdies al nostre centre, a no ser que es tracti d’una rotació fora de 
Catalunya, d’una rotació en una unitat d’UCI  i/o d’una rotació en un centre que 
requereixi guàrdies específiques.  
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3-ACTIVITAT DOCENT  
 
PROGRAMA DE SESSIONS UNITAT DOCENT DE PEDIATRIA  
 
 DILL DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRE

S 
8:00  
a 
8:15h 

REUNIÓ 
CLÍNICA 

REUNIÓ CLÍNICA REUNIÓ CLÍNICA REUNIÓ CLÍNICA R. 
CLÍNICA 

8:15  
a 
 8:45h 

 S
E
S
S
I
Ó
 
D
E
 
R
E
S
I
D
E
N
T
S 

SESSIÓ 
CLÍNICO-
PATOLÒGICA 
(semestral) 

 S 
E
S
S
I
Ó 
 
D
E 
  
R
E
S
I
D
E
N
T
S 

SESSIÓ 
CLÍNICORADIOLÒG. 
(mensual) 

 

13:30  
a 
 14:30h 

 SESSIÓ 
BIBLIOGRÀFICA 

CURS DE 
FORMACIÓ 
CONTIN. 

S. 
PERINATO. 
(trimestral) 

  

 
 
 
- REUNIÓ CLÍNICA:  diàriament. Es comenten les incidències de la guàrdia i es 
discuteixen els ingressos. 
 
- SESSIONS DE RESIDENTS: 2 cops per setmana. Sessions presentades per 
adjunts o residents de temàtica variada (casos clínics, protocols, revisió d'Històries 
Clíniques, revisions de temes d'interès, presentacions d'estudis...). 
 
- SESSIONS CLÍNICOPATOLÒGIQUES:  semestralment. Sessions presentades 
conjuntament per un resident de Pediatria i un resident d'Anatomia Patològica en 
què es revisa la clínica i la patologia d'un tema a partir d'un cas real. 
 
- SESSIONS CLÍNICORADIOLÒGIQUES: mensualment. Sessions presentades 
conjuntament per un resident de Pediatria i un resident de Radiologia en què es 
revisa la clínica i les imatges d'un tema a partir d'un cas real. 
 
- CURS DE FORMACIÓ CONTINUADA:  setmanalment. Sessions obertes a 
professionals sanitaris externs a l'Hospital d'actualització en temes pediàtrics 
d'interès exposades per un expert. 
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- SESSIONS PERINATOLÒGIQUES:  trimestralment. Sessions presentades 
alternativament pel Servei de Pediatria i pel Servei de Ginecologia i Obstetrícia en 
què es revisen temes d'interès comú. 
 
- SESSIONS BIBLIOGRÀFIQUES:  setmanalment. Sessions en que es revisen els 
últims articles d'interès en Pediatria publicats. 
 
- SESSIONS GENERALS DE L'HOSPITAL:  Sessions de periodicitat mensual 
d'assistència obligada per als residents de l'Hospital de totes les especialitats. 
Revisions de temes d'interès mèdic general exposats pels diferents Serveis del 
Centre. 
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4-ACTIVITAT DE RECERCA  
 
El servei de pediatria dispossa d´ una línia d´ investigació consolidada en 
metabolisme i risc cardiovascular (designació: Ontogenia del síndrome 
metabólic). Aquesta línia d´ investigació forma part de l´àrea estratégica de 
Malaltia Metabòlica-Vascular de l´ Institut d´ Investigació Biomédica de Girona 
Dr. Josep Trueta. 
 
La línia d´ investigació pediàtrica està avalada per diversos projectes d´ 
investigació financiades per agències públiques (FIS, Ministerio de Sanidad), per 
investigadors contratats a càrrec de projectes competitius, i per publicacions 
estables a revistes de primer i segon quartil de l´àrea de coneixement. L´ 
investigació desenvolupada per aquesta línia és clínica i bàsica aplicada. 
 
El servei de pediatria realitza tasques de formació en investigació pels MIR de 
Pediatria que consisteixen en la realització del programa de doctorat i defensa 
del Títul de Màster. La línia d´ investigació pediàtrica en metabolisme i risc 
cardiovascular ofereix al MIR que ha completat la seva formació especialitzada 
la posibilitat de sol.licitar un contracte Río Ortega al Fondo de Investigaciones 
Sanitarias per la seva formació en investigació i realització de tesis doctoral. 
 
Investigadors del grup: 
• Investigador principal:   Abel López-Bermejo (investigador I3 MICINN)  
• Investigadors contractats:  Judit Bassols (contracte postdoctoral Sara 

Borrell FIS); Anna Prats (contracte predoctoral associat a projecte FIS); 
Gemma Carreras (contracte predoctoral FIS) 

• Investigadors associats:  Lluís Mayol; Dolors Casellas; Montserrat Ros; 
Pilar Abad; Pablo Sáez; Eva Bargalló; Cristina Casas; Cristina Serra; Montse 
Gispert; Mercè Montesinos 

Línies de recerca 
• Estudi de factors de risc metabòlic i cardiovascular en nens prepuberals 

sans.  
• Estudi de factors de risc metabòlic i cardiovascular en embarassades i 

nadons sans.  
• Estudi de factors de risc metabòlic i cardiovascular en nens prepuberals 

obesos. Efecte protector de l’administració prepuberal de metformina. 
• Biologia del teixit adipós en relació a risc metabòlic i cardiovascular en nens 

prepuberals amb i sense obesitat. 
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Publicacions 

 Prats-Puig A, Mas-Parareda M, Riera-Pérez E, Gonzá lez-Forcadell D, 
Mier C, Mallol-Guisset M, Díaz M, Bassols J, de Zeg her F, Ibáñez L, López-
Bermejo A. Carboxylation of osteocalcin affects its association with metabolic 
parameters in healthy children. Diabetes Care 2010 

Soriano-Rodríguez P, Osiniri I, Grau-Cabrera P, Rie ra-Pérez E, Prats-
Puig A, Carbonell-Alferez M, Schneider S, Mora-Maru ny C, De Zegher F, 
Ibánez L, Bassols J, López-Bermejo A. Physiological concentrations of serum 
cortisol are related to vascular risk markers in prepubertal children. Pediatr Res. 
2010 

 Osiniri I, Sitjar C, Soriano-Rodríguez, P, Prats-P uig A, Casas-Satre C, 
Mayol Ll, de Zegher F, Ibáñez L, Bassols J, López-B ermejo A. Carotid Intima 
Media Thickness at 7 Years of Age: Relation to C-Reactive Protein rather than to 
Adiposity. J Pediatr. 2011 

 Prats-Puig A, Sitjar C, Ribot R, Calvo M, Clausell -Pomés N, Soler-
Roca M, Soriano-Rodríguez P, Osiniri I, Ros-Miquel M, Bassols J, de Zegher 
F, Ibáñez L,López-Bermejo A. Relative Hypoadiponectinemia, Insulin 
Resistance, and Increased  Visceral Fat in Euthyroid Prepubertal Girls With Low-
Normal Serum Free Thyroxine. Obesity 2011 

 Prats-Puig A, Bassols J, Bargalló E, Mas-Parareda M, Ribot R, 
Soriano-Rodríguez P, Berengüí A, Díaz M, de Zegher F, Ibánez L, López-
Bermejo A.  Toward an Early Marker of Metabolic Dysfunction: Omentin-1 in 
Prepubertal Children. Obesity 2011 

 Bassols J, Prats-Puig A, Vázquez-Ruíz M, García-Go nzález MM, 
Martínez-Pascual M, Avellí P, Martínez-Martínez R, Fàbrega R, Colomer-
Virosta C, Soriano-Rodríguez P, Díaz M, de Zegher F , Ibánez L, López-
Bermejo A. Placental FTO expression relates to fetal growth. Int J Obes. 2010 

 Bassols J, Prats-Puig A, Soriano-Rodríguez P, Garc ía-González MM, 
Reid J, Martínez-Pascual M, Mateos-Comerón F, de Ze gher F, Ibáñez L, 
López-Bermejo A.  Lower Free Thyroxin Associates with a Less Favorable 
Metabolic Phenotype in Healthy Pregnant Women. JCEM 2011 

Tesis i tesines dirigides 

 Tesis doctoral. Determinantes moleculares y genéticos del desarrollo de 
resistencia a la insulina en niños con antecedentes de retraso de crecimiento 
intrauterino. Papel de la adiponectina, factor de necrosis tumoral alfa e inhibidor 
del activador tisular del plasminógeno-1. Doctorand: Paula Casano Sancho. 
Facultad de Medicina. Universidad de Barcelona 2009 . 
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 Tesina. Cortisol sèric i risc cardiovascular en la infància. Doctorand: 
Pilar Soriano. Facultat de Ciències. Universitat de  Girona 2010. 

 Tesina. Interleuquina-6 en la infecció perinatal en el nadó prematur de 
molt baix pes. Doctorand: Dolors Casellas. Facultat de Medicina.  Universitat 
Autònoma de Barcelona 2010. 

 Tesina. Relació entre l’omentina-1 i el metabolisme energètic en l’edat 
pediàtrica. Doctorand: Eva Bargalló. Facultat de Medicina. Un iversitat 
Autònoma de Barcelona 2011. 

 

 Tesina. Relació entre el pes al naixement i l’índex de massa corporal amb 
l’adrenàrquia prematura. Doctorand: Joaquim Solà. Facultat de Medicina. 
Universitat Autònoma de Barcelona 2010. 

 Tesina. El paper de la immunitat innata en la malaltia celíaca. Doctorand: 
Pablo Sáez. Facultat de Medicina. Universitat Autòn oma de Barcelona 2010. 

Estudis actuals 
• Assaig clínic amb metformina en nens obesos prepube rals:  

- Iniciat: analítica, impedanciometria, qüestionaris, ecografia carotídea, 
cardíaca i abdominal, ressonància abdominal, densitometria òssia i corporal. 

• Biologia del teixit adipós: 
- Banc de teixit adipós: població pediàtrica que requereix cirurgia programada 
(no urgent): teixit adipós parietal i visceral, qüestionaris. Nens prepuberals a 
més: analítica, impedanciometria, ecografia carotídea, cardíaca i abdominal.  

 
 
A  més a més, al final del 4art any de residència s erà obligatori que s’hagi 
presentat un treball de recerca sobre un tema pedià tric (a escollir pel propi 
resident) i sota la supervisió d’un adjunt entès en  el tema.  
No s’exigirà que formi part d’un possible tesis doc toral però sí que 
requereixi un minim de recerca estadística.  
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5-FORMACIÓ TRANSVERSAL  
 
Activitats que formen part de la formació dels residents de pediatria i que són 
comunes a tots els altres residents de l’Hospital. 
 
*ASSISTENCIALS: 
-Cursos de radioprotecció. 
-Cursos de formació SAP/SAVAC. 
 
*NO ASSISTENCIALS: 
-Ètica professional. 
-Eines de comunicació. 
-Formació teòrica en activitats de recerca. 
-Maneig de fonts bibliogràfiques. 
-Gestió i qualitat. 
-Formació continuada genèrica: programa de sessions hospitalàries. 
 
 
AVALUACIÓ DEL RESIDENT:  
 
L’avaluació del resident consta de l’avaluació sumativa de cada una de les 
rotacions pertinents així com de l’avaluació formativa que s’obté a través de les 
entrevistes tutor-resident, així com del llibre del resident i de sessions d’anàlisi 
del progrés competencial. 
 
A-Avaluació formativa. 
B-Avaluació sumativa. 
C-Avaluació final. 
 
 
 
A-AVALUACIÓ FORMATIVA  
 
OBJECTIUS 

o Valoració individual i objetiva del progrés en l'aprenentatge. 
o Medició de la competència adquirida en relació amb els objectius del 

programa. 
o Potenciar l'aprenentatge centrat en el resident: 

� Identificar las àrees susceptibles de millora en el procés 
d'aprenentatge del resident i establir mesures per optimitzar-les. 

� Potenciar els punts forts competencials del resident.  
� Potenciar l'autoaprenentatge de les activitats de la pràctica diària. 

o Introduir millores en el programa formatiu. 
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METODOLOGiA 
 
- L'estratègia d'avaluació formativa s'inclourà en el context de la tutorització 
activa contínua i es basarà en dos pilars principals: 

o Les entrevistes tutor-resident amb el llibre del resident com a eina de treball 
fonamental i centrades en els interessos de qui aprèn. 

o Les sessions d'anàlisi del progrés competencial. 
 
- Al final de cada any de residència el tutor elaborarà un informe d'avaluació 
formativa de cada residente on quedin reflectides les conclusions derivades de 
l'anàlisi dels dos sistemes de valoració exposats anteriorment. 
 
- El llibre del resident haurà d'incloure un apartat d'autoreflexió de l'aprenentatge 
on s'autoavaluin les competències adquirides a cada rotació i a cadascun dels 
anys de residència.   
 
Entrevistes tutor-resident 
Funcionaran fonamentalment com una sessió de feed-back estructurat, basada 
en l'autoreflexió, centrada en qui aprèn i utilitzant com a guió el llibre del resident 
elaborat previament segons el model adjunt.  

o El resident valorarà el grau de competència assolit en una escala de 0 
(pitjor valoració) a 10 (millor valoració) per a cadascun dels objectius 
docents de cada rotació inclosos en el Programa de Formació. Els 
objectius inclouen actituds, habilitats manuals i coneixements teòrics. 

o Es valorarà la participació en Cursos, Seminaris, Tallers i Sessions.  
o Es valorarà la participació en activitats docents i investigadores.  
o S'analitzaran els punts forts i els punts a millorar i es proposaran i pactaran 

solucions i mesures correctores per a millorar-los.  
 
Sessions d'anàlisi del progrés competencial 
Es realitzaran anualment, al final de cada any de residència i aniran dirigides 
bàsicament a objectivar l'adquisició de competències.  
- Objectius: 

o Valorar objectivament el progrés competencial en funció dels objectius 
docents plantejats al programa. 

o Estimular el procés d'aprenentatge. 
o Identificar problemes per tal d'introduir elements de millora. 
o Proporcionar informació al metge en formació i al tutor. 
o Introduir diferents metodologies docents. 

 
- Metodologia:  
Per a cada sessió es definiran: 

o Els objectius docents a valorar segons el Programa de Formació. 
o Els components competencials a valorar segons l'any de residència:  

� Anamnesi i exploració física. 
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� Raonament clínic: maneig diagnòstic. 
� Maneig terapèutic i presa de decisions. 
� Habilitats tècniques o procediments pràctics. 
� Habilitats comunicatives. 
� Activitats preventives. 
� Bioètica i aspectes legals. 
� Capacitat docent i d'investigació. 

o L'instrument de valoració més adient segons els elements a valorar: 
� Anàlisi de casos clínics; casos per ordinador: presentació d'un cas 

clínic prèviament dissenyat preguntant quines decisions 
diagnòstiques i terapèutiques proposaria el resident i proporcionant 
la informació a mesura que aquest la sol·liciti.   

� Observació pràctica real de l'atenció a un cas concret o de la 
pràctica d'una tècnica diagnòstica o terapèutica. Es pot plantejar la 
gravació en video (previ consentiment dels pares del pacient) per 
poder analitzar després amb major precisió les habilitats i 
competències del resident en l'atenció real als pacients.  

� Pacients simulats: valoració d'aspectes concrets de l'atenció als 
pacients mitjançant un cas simulat escenificat per un "actor" 
segons un guió preestablert.  

� Demostracions de tècniques diagnòstiques i/o terapèutiques 
mitjançant maniquís, simuladors o voluntaris: reanimació 
cardiopulmonar...  

� Recerca bibliogràfica. 
� Lectura crítica d'articles. 
� Treball d'investigació. 
� Self audit. 

 
Els resultats de la prova (segons els ítems a valorar prèviament definits en el seu 
disseny) es recolliran en un informe que s'analitzarà amb el resident.   
 
El resident realitzarà un informe de valoració de la prova on avaluarà la seva 
qualitat i podrà proposar modificacions dels següents aspectes:  

o Organització de la sessió 
o Adequació de la prova en relació a les competències avaluades 
o Utilitat docent de la sessió 

 
LLIBRE DEL RESIDENT  
 
El llibre del resident és de complimentació obligatòria. Consisteix en un registre 
individual d'activitats que evidencien el procés formatiu del resident i hi ha de 
quedar reflectida la seva participació en activitats assistencials, docents i 
d'investigació, així com qualsevol altra dada d'interès curricular. 
El seu objectiu principal és que constitueixi un instrument d'autoaprenentatge 
que afavoreixi la reflexió individual i conjunta amb el tutor per tal d'assegurar 
l'adequació de les activitats realitzades pel resident al programa de formació i 
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per possibilitar la correcció de dèficits formatius. Per aquest motiu és fonamental 
la seva complimentació acurada.  
El llibre del resident és també un punt de referència per al tutor en la realització 
dels informes d'avaluació formativa i la guia fonamental per estructura les 
entrevistes tutor-resident. 
  
 Ha d'incloure la següent informació, que ha d'estar validada pel tutor: 
 
DADES PERSONALS 
Nom i Cognoms 
DNI 
Adreça 
Telefon 
Correu electrònic 
Data d'obtenció del títol de llicenciat 
Convocatòria MIR en què ha obtingut la plaça de resident 
Data de presa de possessió 
Nom del tutor 
 
CRONOGRAMA INDIVIDUAL DEL PROCÉS FORMATIU 
 
1.- AUTOAPRENENTATGE 
Llibres, pàgines d'Internet utilitzades, revistes, etc. Anotar les dades de les fonts 
d'informació i formació que es fan servir. 
 
2.- APRENENTATGE DE CAMP 
 2.1.- ROTACIONS:  
  - Nom del Servei o Unitat 
  - Nom del Centre o Institució 
  - Data d'inici i data final de la rotació 
  - Informe de reflexió sobre l'aprenentatge en cada rotació (annex1) 
 2.2.- ATENCIÓ CONTINUADA/GUÀRDIES: 
  - Còmput per mes 
  - Especificar lloc  
  - Número total d'hores cada mes 
 
3.- CURSOS, TALLERS, SEMINARIS I SESSIONS 
 - Matèria: nom, títol o contingut de l'activitat 
 - Institució organitzadora:  nom de la Institució que ha organitzat l'activitat 
 - Lloc: lloc on s'ha impartit 
 - Dates: dates en que s'ha realitzat 
 - Hores: nombre d'hores que ha durat l'activitat, distingint entre 
presencials i no presencials 
 - Avaluació obtinguda: assistència completa, calificació de prova final, 
diploma d'aptitud... 
 - Nivell d'acreditació 
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4.- ACTIVITATS DOCENTS/INVESTIGADORES: sessions clíniques, treballs de 
grup, publicacions, autoauditories, incidents crítics,  comunicacions científiques, 
projectes d'investigació... les realitzades pel resident com a  docent, ponent, 
comunicant, autor, investigador, etc 
 - Descripció breu de l'activitat: tipus d'activitat, títol o tema , durada, lloc i 
data 
 
5.- ENTREVISTES AMB EL TUTOR: (Annex 2) 
 - Data, conclusions, documentació aportada i acords  
 - Signatura del tutor i del resident 
 
6.- D'ALTRES ACTIVITATS D'INTERÈS:  
 - Col·laboracions en comissions, en societats científiques, premis,... 
 
7.- AVALUACIÓ ANUAL: anotar la calificació anual corresponent 
 
INFORME RESUM DE COMPETÈNCIES ADQUIRIDES 
 
- Avaluar per cada any de residència cadascuna de les competències  o 
objectius inclosos en el programa de formació del resident de pediatria 
- Elaborar un informe resum que inclogui: 
 - Any de residència i data  
 - Objectius d'aprenentatge (què em falta per aprendre) 
 - Pla d'aprenentatge (com ho aprendré) 
 
Annex 1. INFORME DE REFLEXIÓ SOBRE L'APRENENTATGE EN CADA 
ROTACIÓ 
 
- Unitat o Servei i Institució 
- Data d'inici i data final 
- Descripció breu de les activitats realitzades (incloent el nº d'història clínica): 
 - Incloure un llistat breu dels casos clínics rellevants portats directament 
pel resident 
 - Tècniques realitzades 
- Aspectes positius en quant a continguts d'aprenentatge adquirits 
- Aspectes que em falten per aprendre i que podria millorar en el futur 
- Planificació de l'aprenentatge (com ho aprendré) 
- Comentari crític sobre l'estada formativa en general 
 
Annex 2. ENTREVISTES AMB EL TUTOR 
 
- Mínim 4 per any de residència 
- Aportar el llibre del resident complimentat, els informes de reflexió de 
l'aprenentatge a les rotacions i els informes de competències adquirides, el 
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Programa de l'especialitat i els documents acreditatius dels cursos, activitats 
docents... 
 
 
 
B-AVALUACIÓ SUMATIVA  
 
AVALUACIÓ CONTINUADA 
 
Al final de cada rotació el tutor, conjuntament amb l'adjunt responsable de l'àrea, 
complimentarà la fitxa d'avaluació en que es comptabilitza el grau d'assoliment 
dels objectius d'aprenentatge segons una sèrie de criteris preestablerts. La fitxa 
d'avaluació i els criteris per a la seva complimentació es recullen en la 
documentació annexa.  
En el cas de les rotacions externes, el Centre en què s'hagi realitzat la rotació 
emetrà el corresponent informe d'avaluació seguint els mateixos paràmetres que 
en les rotacions internes i és responsabilitat del resident el trasllat d'aquest 
informe. 
 
AVALUACIÓ ANUAL 
 
Consisteix en una recapitulació d'allò que s'ha fet al llarg de cada any de 
residència; te la finalitat de calificar els coneixements, habilitats i actituds de 
cada resident en finalitzar cadascun dels anys que integren el programa 
formatiu. Serà elaborada pel Comitè d'Avaluació creat amb aquesta finalitat per a 
cada especialitat i que traslladarà els resultats a la Comissió de Docència per a 
la seva publicació.  
 
Composició del Comitè d'Avaluació:  la normativa vigent estableix que haurà 
d'estar format almenys per: 

�  El Cap d'Estudis de formació especialitzada 
� El president de la subcomissió corresponent 
� El tutor del resident 
� Per un professional que treballi al Centre o Unitat, amb el títol 

d'especialista que correspongui, designat per la Comissió de Docència 
� Per un dels vocals de la Comissió de Docència 

 
Instruments d'avaluació:  

� Informe anual del tutor: 
o Fitxes d'avaluació de les rotacions 
o Valoració del grau d'aprofitament de cada resident segons els 

termes recollits en l'apartat "avaluació formativa" 
� Informe dels caps assistencials o responsables docents de les diferents 

unitats assistencials de les rotacions externes integrades o no a la Unitat 
Docent, si es demanen. 
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Resultat de l'avaluació: 

� POSITIVA: quan el resident ha assolit el nivell exigible per a considerar 
que s'han acomplert els objectius del programa formatiu de l'any avaluat. 

� NEGATIVA: quan es consideri que el resident no ha assolit el nivell mínim 
exigible per a considerar que s'han acomplert els objectius del programa 
formatiu de l'any avaluat. 

o Avaluació negativa recuperable:  
� Avaluació negativa deguda a insuficiències d'aprenentatge 

susceptibles de recuperació. El Comitè d'Avaluació establirà 
una recuperació específica programada que el resident 
haurà de realitzar dins dels 3 primers mesos del següent any 
formatiu. Si es tracta del darrer any de formació el període 
de recuperació implicarà la pròrroga del contracte. 

� Avaluació negativa per impossibilitat de prestació de serveis 
per un període superior al 25% de la jornada anual, com a 
conseqüència de la suspensió del contracte o d'altres 
causes legals. El Comitè d'Avaluació establirà la pròrroga 
del període formatiu pel temps necessari en funció de cada 
cas i implicarà una pròrroga del contracte. 

  
Els períodes de recuperació de les avaluacions negatives 
recuperables seran avaluats en els mateixos termes, com a 
positives o negatives. Les avaluacions negatives dels períodes de 
recuperació no seran recuperables. 
 

o Avaluació negativa no recuperable: deguda a reiterades faltes 
d'assistència no justificades, a notòria manca d'aprofitament o a 
insuficiències d'aprenentatge no susceptibles de recuperació. 
Implicarà l'extinció del contracte. 

 
 El resident pot sol·licitar la revisió de les avaluacions negatives no 
 recuperables davant la Comissió de Docència en el plaç de 10 dies 
 després de la seva publicació. 

 
C-AVALUACIÓ FINAL  
 
Té com a objectiu verificar que el nivell de competències adquirit durant tot el 
període de residència li permet accedir al títol d'especialista. Serà elaborada, a 
partir de l'expedient complet del resident, pel Comitè d'Avaluació i els resultats 
es traslladaran a la Comissió de Docència per a la seva publicació. 
 
Resultat de l'avaluació: 

� POSITIVA 
� POSITIVA DESTACAT 
� NEGATIVA 
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No es podrà avaluar negativament a aquells residents que hagin obtingut una 
avaluació positiva en tots els anys del període de residència. 
 
Quan l'avaluació final sigui positiva o positiva destacat, el resident pot sol·licitar 
en el plaç de 10 dies a la Comissió Nacional de l'especialitat la realització d'una 
prova per a l'obtenció d'alguna de les següents qualificacions: 

� DESTACAT AMB MENCIÓ DE LA COMISSIÓ NACIONAL DE 
L'ESPECIALITAT 

� DESTACAT AMB MENCIÓ ESPECIAL DE LA COMISSIÓ NACIONAL DE 
L'ESPECIALITAT 

Aquestes qualificacions donaran dret a l'expedició per part del Ministeri de 
Sanitat i Consum d'un diploma acreditatiu que es trindrà en compte en la 
valoració dels mèrits segons els termes establerts per la comunitat autònoma. 
 
Quan l'avaluació final sigui negativa el resident pot sol·licitar la seva revisió en el 
plaç de 10 dies per la Comissió Nacional de l'especialitat mitjançant la realització 
d'una prova ordinària. Si el resultat de la prova manté l'avaluació negativa es pot 
sol·licitar la realització d'una segona prova extraordinària en el plaç d'entre 6 i 12 
mesos des de la prova anterior. Aquesta segona qualificació serà definitiva i 
impedirà l'obtenció del títol d'especialista. 
 
 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓ EN ECOGRAFIA PEDIÀTRICA  
 

Entrenamiento básico en ecografía abdominal y trans fontanelar en 
pediatría 
Programa rotación  

Versión 11/2010 
 
Hospital de Figueres 
Servei de Pediatria 
Secció d’Ecografia pediàtrica  
 
Formador responsable: Dr Stephan Schneider (formador reconocido por la 
SEECO y por la Escuela Española de Ecografía), formadora ayudante Dra. Ines 
Osiniri 

Introducción 
El desarrollo del Acta Única Europea y la libre circulación de profesionales 
obligan a plantear mecanismos que nos permitan lograr un médico general y de 
familia profesionalmente más competitivo. 
El crecimiento demográfico, junto con el aumento progresivo de una demanda 
asistencial que precisa más cuidados y que éstos se anticipen, obligan a 
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progresar en la capacitación diagnóstica y resolutiva del pediatra. Esta 
capacitación no es posible sin la aproximación de los profesionales a las ofertas 
tecnológicas actuales, entre las que adquiere especial relevancia por su 
inocuidad, bajo costo de mantenimiento y especificidad, la ultrasonografía. 
La Sociedad Española de Medicina General, pioneros en el campo realizan 
cursos de 100 horas de formación básica desde hace muchos años (12/2010 se 
realiza la 50º edición). 
Los resultados y experiencia acumulada en los cursos de ECOPEDIATRICA y de 
la SEMG, las publicaciones, participación en los congresos nacionales de 
ecografía, así como en las jornadas nacionales y autonómicas, de aquellos 
compañeros que habiendo realizado la rotación o cursos, utilizan la técnica a 
diario en sus consultas, han superado nuestras previsiones y confirmado la 
extraordinaria utilidad y proyección que el uso del utrasonido diagnóstico tiene 
en la práctica diaria del médico pediatra. 
Esta rotación se beneficia de la experiencia de las anteriores y de los cursos 
básicos realizados, que han merecido una evaluación muy positiva por parte de 
los participantes.  

Objetivos 
1) Mejorar la oferta de cuidados, la capacidad resolutiva y el nivel de 
competencia  profesional del pediatra y en consecuencia mejorar el nivel de 
salud y satisfacción de la población. 
2) Satisfacer las aspiraciones de desarrollo y progreso profesional, aproximando 
al pediatra al conocimiento y uso de la ultrasonografía diagnóstica. 
3) Tras su realización cada alumno debe conocer los principios básicos del 
ultrasonido diagnóstico, sus aplicaciones actuales en medicina, así como su 
utilidad en pediatria 
4) Al finalizar la rotación, cada alumno debe identificar, localizar y medir 
ecográficamente las estructuras basicas del abdomen y del cerebro. Debería 
estar capacitado para reconocer la normalidad. Esta formación no esta diseñada 
para que el residente esté capacitado para realizar diagnósticos definitivos.  
El contenido de la introduccion y de los objetivos son obviamente comunes con 
otras sociedades médicas que aplican la ecografía clínica (SEMG y SEECO). 
Para consultar remetimos a las paginas web de dichas organizaciones 
www.semg.es y www.seeco.es . 

Metodología aplicada 
Formación teórica/práctica “en paralelo” que se basa en 3 pilares  
1) Material didáctico 
2) La docencia 
3) El realizar ecografías bajo supervisión 
 
1) Material didáctico 
Aplicación de un material didáctico específico utilizado por el equipo 
ECOPEDIATRICO en sus cursos básicos. Este material está protegido por la ley 
y no puede ser fotocopiado ni reproducido electrónicamente. 
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Entrega de material didáctico previo a la formación y durante la formación 
dependiendo del adelanto del alumno. 
 
Lectura obligatoria en casa del capítulo que se tratará próximamente.  
Preguntas del docente sobre el contenido del material didáctico. 
 
2) La docencia 
La docencia se realiza  durante las consultas de ecografía (sea en planta o en 
CE) estrictamente durante el horario pactado para formación en ecografía del 
residente en rotación.  
 
Horario actual (10/2010) 
Lunes 12-15 h  (3h) 
Martes 9 – 15 h   (6h) 
Jueves 12 – 15 h   (3h) 
Total horas semanales : 12 horas  
Horas totales durante una formación de 2 meses aprox 100 horas 
 
La presencia en dichas actividades es recomendable durante la totalidad de la 
estancia .  
Se  incluiran revisiones de temas, artículos,  prácticas sobre modelos sanos 
siempre y cuando lo consideremos oportuno explicarse una determinada técnica.  
La participación activa del alumno es básica y decisiva en el caso de que tenga 
el residente interés en una acreditación  de dicha formación. Son acreditables 
100 horas de formación básica en ecografía pediátrica abdominal y 
transfontanelar (vease apartado créditos). 
 
 
 
 
3) El realizar ecografías bajo supervisión 
El residente empieza a realizar ecografías por si mismo (100% supervisado) a 
partir del momento que está mínimamente capacitado. La práctica “hands on”, 
tocando él mismo el ecógrafo, consideramos que es la única manera para poder 
aprender a hacer ecografías.  
 
Se corrigen los errores sobre la marcha. Se trata de un aprendizaje 
práctico/vivencial/teórico en tiempo real con pacientes pediátricos con un monitor 
capacitado en formación ecográfica en todo momento al lado del alumno.  
 
Contenido:  
1. Programa de aprendizaje 
2. Loogbook: Registro de la actividad ecográfica y valoración final de la 

rotación (sólo para residentes que optan a rotación  acreditada) 
3. Programa de entrenamiento de 8 semanas  
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PROGRAMA DE APRENDIZAJE  
 
I) CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE EL USO DE LOS 
ULTRASONIDOS Y DEL APARATAJE  

 
1. Principios básicos y técnicos del ultrasonido 
2. Características del ecógrafo y los tipos de sondas con sus utilidades 
3. B-Mode  y M-Mode 
4. Nociones básicas de la exploración con Doppler  
 
II) LA INTERPRETACIÓN BASICA DE LA IMAGEN, LA DOCUM ENTACIÓN Y 
LOS ARTEFACTOS  
 
1. El lenguaje “ecográfico”, la descripción de las imágenes 
2. Los artefactos: reconocerlos y saberlos usar 
 
III) SISTEMÁTICA DE EXPLORACIÓN DEL ABDOMEN EN PEDI ATRÍA:   
 
1. Conocer la sistemática 
2. Diferencias en las diferentes edades  
3. Documentación en ecografía pediátrica 
 
IV) EXPLORACIÓN ABDOMINAL POR ÓRGANOS: LA NORMALIDA D: 
 
1)- Línea media: Páncreas, Grandes Vasos y Ganglios  

1-Anatomía y topografía 
2-Órganos que la componen: Páncreas, grandes vasos y ganglios. 
3-Ventana ecográfica. 
4-Cortes ecográficos: Longitudinal (eje >) y transversal (eje <). 
5-Características descriptivas de los órganos con foto anatómica y 
ecográfica comparación de parénquima, etc.: Páncreas, grandes vasos 
6-Medición.  
7-Medidas normales 

 
2)- Hígado: 

1-Anatomía y topografía. 
2-Lóbulos y división anatomo-quirúrgica 
3-Ventana ecográfica. 
4-Cortes ecográficos: Longitudinal (eje >) y transversal (eje <). 
5-Características descriptivas del órgano con foto anatómica y ecográfica 
comparación de parénquima: visualización de ligamentos, vasos y 
conductillo biliar si se ve. 
6-Medición.  
7-Medidas normales 
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3)- Vesícula y vías biliares: 

1-Anatomía y topografía. 
2-Ventana ecográfica. 
3-Cortes ecográficos: Longitudinal (eje >) y transversal (eje <). 
5-Características descriptivas del órgano con foto anatómica y ecográfica 
vasos y conductillo biliar si se ve. 
6-Medición y caraterísticas de la pared. 
7-Medidas normales 

 
4)- Sistema urinario: Comienzo por vejiga. 

1-Anatomía y topografía. 
2-Ventanas ecográficas. 
3-Cortes ecográficos: Longitudinal (eje >) y transversal (eje <). 
5-Características descriptivas de los órganos con foto anatómica y 
ecográfica: Vejiga urinaria, ureter, riñones. 
6-Medición y caraterísticas de la pared vesical y parénquimas renales. 
7-Medidas normales 

 
5)- Suprarrenales:  

1-Anatomía y topografía. 
2-Ventana ecográfica. 
3-Cortes ecográficos: Longitudinal (eje >) y transversal (eje <). 
5-Características descriptivas del órgano con foto anatómica y ecográfica  
6-Medición y caraterísticas de la pared. 
7-Medidas normales 

 
6)- Bazo: 

1-Anatomía y topografía. 
2-Ventana ecográfica. 
3-Cortes ecográficos: Longitudinal (eje >) y transversal (eje <). 
5-Características descriptivas del órgano con foto anatómica y ecográfica.  
6-Medición y caraterísticas del parénquima 
7-Medidas normales 

V) ECOGRAFÍA TRANSFONTANELAR: NOCIONES BÁSICAS: 
 

1-Anatomía y topografía. 
2-Ventana ecográfica: fontanela mayor, fontanela menor y transtemporal 
3-Cortes ecográficos: Sagital y transversal 
5-Caraterísticas de la linea media: cuerpo calloso, 3º y 4º ventrículo y fosa 
posterior (cisterna magna).  
6-Características descriptivas del restante parénquima: Ventrículos 
laterales con plexos coroideos, hemisferios cerebrales, cerebelo con 
vérmix. 
7-Técnicas de medición  
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VI) ECOGRAFÍA TORÁCICA: NOCIONES BÁSICAS: 
 

1-Anatomía y topografía. 
2-Ventana ecográfica. 
3-Cortes ecográficos: Longitudinal (eje >) y transversal (eje <). 
5-Caraterísticas de la pleura  
6-Derrame pleural 
 

VII) UTILIDAD DE LA ECOGRAFIA EN EL ACCESO A VASOS GRANDES  
 
VIII) EVALUACIÓN FINAL (sólo para residentes que op tan a rotación 
acreditada):  
 
 1-Presentación correcta del registro de actividad ecográfica del residente 
 2-Examen teórico/práctico 
 
LOOGBOOK  
 
(Sólo para la opción de formación con acreditación) 
 
I)   Conocimientos generales sobre el uso de los ultrasonidos y del aparataje 
 
II)  La interpretación básica de la imagen, la documentación y los artefactos 
 
III) Sistemática de exploración del abdomen y transfontanelar en pediatría 
 
Formación recibida (firma del formador) 
 
EXPLORACION ABDOMINAL POR ÓRGANOS: LA NORMALIDAD 
 
1)- Línea media: Páncreas, Grandes Vasos y Ganglios 
Nº exploraciones realizadas con resultado normal: 
Nº exploraciones realizadas con resultado variante normalidad/patológico: 
 
2)- Hígado 
Nº exploraciones realizadas con resultado normal: 
Nº exploraciones realizadas con resultado variante normalidad/patológico: 
3)- Vesícula y vías biliares 
Nº exploraciones realizadas con resultado normal: 
Nº exploraciones realizadas con resultado variante normalidad/patológico: 
 
4)- Sistema urinario 
Nº exploraciones realizadas con resultado normal: 
Nº exploraciones realizadas con resultado variante normalidad/patológico: 
 
5)- Suprarrenales 
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Nº exploraciones realizadas con resultado normal: 
Nº exploraciones realizadas con resultado variante normalidad/patológico: 
 
6)- Bazo: 
Nº exploraciones realizadas con resultado normal: 
Nº exploraciones realizadas con resultado variante normalidad/patológico: 
 
7)- Intestinos y retroperitoneo: 
Nº exploraciones realizadas con resultado normal: 
Nº exploraciones realizadas con resultado variante normalidad/patológico: 

8) Ecografía transfontanelar 
Nº exploraciones realizadas con resultado normal: 
Nº exploraciones realizadas con resultado variante normalidad/patológico: 
 
9) Ecografía torácica basica 
Nº exploraciones realizadas con resultado normal: 
Nº exploraciones realizadas con resultado variante normalidad/patológico: 
 
10) Acceso a grandes vasos 
Nº exploraciones realizadas: 
 
EXPLORACION POR ÓRGANOS: LA PATOLOGÍA 
(especificar casos vistos) 
 
1)- Línea media: Páncreas, Grandes Vasos y Ganglios 
 
2)- Hígado 
 
3)- Vesícula y vías biliares 
 
4)- Sistema urinario 
 
5)- Suprarrenales 
 
6)- Bazo 
 
7)- Intestinos y retroperitoneo 

8) Ecografía transfontanelar  
 

9) Ecografía torácica 

10) Acceso grandes vasos 
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Información sobre el numero de exploraciones y la p atología correcta.  
 
Firma Alumno      Firma del Formador 
 
 
Figueres, el   
 
 
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 8 SEMANAS  
 
(Sólo para la opción de formación con acreditación) 

Bibliografía básica recomendada 
Siegel MJ. Ecografía pediátrica. 2ª editión. Editorial Marbán. 2004 
Osiniri I. Schneider S.: Cuadernos de Ecografía Pediátrica.  Entrenamiento 
básico en Ecografía Pediátrica. EcoPediatrica. 1010 
 
Semana 1 y 2 
I) Conocimientos generales sobre el uso de los ultrasonidos y del aparataje 
II) La interpretación basica de la imagen, la documentación y los artefactos 
III) Sistemática de exploracion del abdomen y de la eco transfontanelar en 
pediatría 
 
EXPLORACIÓN POR ÓRGANOS 
En las semanas aquí apuntadas nos centramos más en los temas 
anotados. Esto no significa que los temas se puedan  introducir antes o 
seguir siendo tratados durante toda la estancia 
 
Semana 3  
1)- Línea media: Páncreas, Grandes Vasos y Ganglios 
2)- Hígado 
3)- Vesícula y vías biliares 
4)- Entrenamiento en ecografía transfontanelar 
5)- Acceso a vasos 

 
Semana 4  
1)- Sistema urinario 
2)- Suprarrenales 

Semana 5 
1)- Bazo: 
2)- Intestinos y retroperitoneo: 

 
Semana 6  
8)- Ecografía torácica nociones básicas 
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Semana 7 y semana 8:  
Completamos los conocimientos  

   
Semana 8 
Evaluación final (solo en el caso de optar a diplom a de formación de 100 
horas):  
1) presentación correcta del registro de actividad ecográfica del residente 
2) examen teórico/practico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


