
Jornada de portes obertes 
per a nous residents

Dimecres, 11 d’abril de 2018, a les 12 h 

Aula 2 de l’Àrea del Coneixement Territorial 

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC)

Confirmeu l’assistència al telèfon 977 51 92 51 

gencat.cat/ics

Confirmeu l’assistència al telèfon 977 51 92 51 
(Secretaria de Docència) 
o per correu electrònic: 

docenciahtvc.ebre.ics@gencat.cat udfamilia.ebre.ics@gencat.cat

Si hi esteu interessats i no podeu venir, contacteu amb la 
Comissió de Docència per mitjà 

del telèfon o els correus anteriors

Web de l’HTVC i Atenció Primària : www.icsebre.cat



Programa
Sessió informativa a càrrec de:

• Dra. Adelaida Cardona, cap d’estudis de l’Hospital Tortosa 
Verge de la Cinta

• Dra. Beatriz Satué, cap d’estudis de la UDMFiC Tortosa -
Terres de l’Ebre

• Sra. Mercè Arasa, tutora d’Atenció Primària de LLIR
• Resident d’especialitats hospitalàries
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• Resident d’especialitats hospitalàries
• Resident de medicina familiar i comunitària
• Resident de llevadora

Visita guiada a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Visita guiada al CAP El Temple 



Situació geogràfica 
• La Unitat Docent de l’Hospital

Tortosa Verge de la Cinta i la
Unitat Docent de Medicina Familiar
i Comunitària Tortosa – Terres de
l’Ebre tenen la seu a la població de
Tortosa, província de Tarragona, al
sud de Catalunya, a les Terres de
l’Ebre.

• L’àmbit de la Gerència Territorial
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• L’àmbit de la Gerència Territorial
de l’ICS a les Terres de l’Ebre
comprèn les comarques del
Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i
Ribera d’Ebre.

• A les Terres de l’Ebre hi ha molts
espais d’interès turístic, entre els
quals, el Parc Natural dels Ports i
el Parc Natural del Delta de l’Ebre.



Hospital i Centres d’Atenció Primària
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Especialitats: MIR, BIR, LLIR
• Anàlisis clíniques
• Anestesiologia 

i Reanimació
• Cirurgia Ortopèdica 

i Traumatologia
• Llevador/a 

• Medicina Interna
• Medicina Intensiva
• Obstetrícia 

i Ginecologia
• Pediatria
• Radiodiagnòstic
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• Llevador/a 
• Medicina familiar 

i Comunitària

• Radiodiagnòstic

Més informació al web: http://www.icsebre.cat/wg/



HTVC

• Inaugurat el 1976
• Docència des de 1977
• Nre. de llits: 237
• Especialitats totals: 36

Atenció Primària TE

• EAP Tortosa Est, acreditat el 
1984

• EAP Deltebre, acreditat el 1995
• EAP Tortosa Oest, acreditat el 

2015
• Nombre de tutors d’AP 

actuals:14 
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actuals:14 
• Nombre de residents actuals: 20

La recerca es gestiona a través dels instituts d’in vestigació sanitària Pere 
Virgili i Jordi Gol, i la Fundació Dr. Ferran: http ://www.fundacioferran.org



Punts forts UDMFiC Tortosa – TE
• Unitat Docent pròxima a l’únic hospital de referència, cosa que hi facilita

una estreta col·laboració, la integració i la formació del resident de MFiC.
• Serveis col·laboradors a la mateixa ciutat i a Amposta, amb facilitat de

desplaçament.
• Total integració del resident als centres docents i serveis col·laboradors.
• Entorn que afavoreix l’assistència al món rural i el treball amb la comunitat.
• Comunicació per videoconferència entre els tres centres docents, cosa que

permet fer sessions formatives i organitzatives conjuntes.
• Seguiment intensiu de la valoració formativa del resident per part del tutor.
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• Seguiment intensiu de la valoració formativa del resident per part del tutor.
• Treball en equip dels integrants de la Unitat Docent.
• Sessions formatives periòdiques.
• Motivació dels tutors per realitzar les tasques com a referents i formadors.
• Existència d’un programa formatiu adaptat i individualitzat.
• Existència d’un tutor hospitalari.
• Participació en la recerca amb la figura d’un tècnic de salut propi.
• Ajuts a la formació i possibilitat d’incorporar-se a projectes de recerca i de

fer el doctorat.



Punts forts Docència HTVC
• Tutor prop del resident, supervisió de la feina, proximitat

en el tracte. Integració en l'equip assistencial des del
primer dia. Seguiment intensiu de la valoració formativa
del resident.

• Sessions formatives periòdiques.
• Especialitats quirúrgiques o intervencionistes: molt bona

preparació pràctica. Especialistes totalment autosuficients
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preparació pràctica. Especialistes totalment autosuficients
en acabar la residència.

• Programa formatiu complet, amb rotacions a hospitals de
referència, si aquest ho exigeix.

• Possibilitat de recerca.
• Perspectives laborals en acabar la residència.
• Ajuts a la formació i possibilitat d’incorporar-se a projectes

de recerca i de fer el doctorat.



L’activitat d’un dia
Hospital

• 48 altes
• 20 intervencions quirúrgiques 

majors
• 42 intervencions quirúrgiques 

sense ingrés
• 122 urgències
• 663 consultes externes
• 62 sessions d’hospital de dia

Atenció primària (visites)

• 3.099 medicina de família
• 453 pediatria
• 2.212 infermeria
• 138 odontologia
• 292 atenció continuada
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• 62 sessions d’hospital de dia
• 4 parts

• 259 visites d’atenció a la salut sexual i reproductiva

ASSIR

Font: Secretaria Tècnica de la Gerència Territorial Terres de l’Ebre (2017)



Imatges de Tortosa
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Imatges del Parc Natural dels Ports i 
Parc Natural del Delta de l’Ebre
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