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1.  Especialitat de Pediatria 

 

Objectius generals i específics de l’especialitat 

 

La Pediatria és la medicina integral que estudia el període de la vida que comprèn des 

de la concepció fins a la fi de l'adolescència, i per tant se centra en l'estudi del 

creixement, maduració i desenvolupament biològic, fisiològic i social en què el nen es 

desenvolupa. 

 

Partint d'aquestes premisses el programa MIR de Pediatria es desenvolupa 

s’estructura en dues grans àrees: l'àrea clínica i l'àrea de pediatria social i salut 

pública. Aquestes dues grans àrees queden englobades en tres grans apartats de 

l'especialitat: 

 

 Pediatria Preventiva: atenció del nen i adolescent sa. 

 Pediatria Clínica: assistència mèdica integral, total i continuada del nadó, nen i 

adolescent malalt. 

 Pediatria Social: té cura de la bona interrelació del nen sa i malalt amb el seu 

entorn, tant físic com humà. 

 

Per tant, el pediatre/a serà el metge que en possessió del corresponent títol 

d'especialista, estigui capacitat per a realitzar, interpretar, aplicar i explicar tots els 

procediments diagnòstics i terapèutics inherents a l'exercici professional de la Pediatria 

Preventiva, Clínica i Social en institucions públiques i privades de caràcter hospitalari o 

extrahospitalari. La durada de la seva formació és d’un període de 4 anys.  

 

1.1  Objectius generals de la formació  

 

Adquirir els coneixements, habilitats i actituds necessàries per a:  

 Atendre els problemes clinicopediàtrics generals i de les seves àrees específiques.  

 Promocionar la salut de la població infantil i adolescent.  

 Realitzar tasques d'investigació clínica i bàsica.  
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 Treballar com a integrants d'equips multidisciplinaris de salut. 

 

1.2  Objectius clínics assistencials generals 

 

 Conèixer l'estat de normalitat de l'infant en les diferents edats mitjançant els 

mètodes valoratius específics.  

 Identificar les desviacions de la normalitat mitjançant l'aplicació de mètodes 

diagnòstics adequats.  

 Valorar el pronòstic de cada període clínic. 

 Dominar les terapèutiques que s'hagin d'aplicar segons la malaltia i condició de 

l'infant.  

 Contribuir a la reinserció en la normalitat o, quan sigui necessari, planificar i 

efectuar una adequada rehabilitació. 

 

1.3  Objectius de salut infantil 

 

 Metodologia d'estudi del grau de salut de la comunitat. 

 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia. 

 Mesura del grau de salut dels nens i la comunitat. 

 Aplicació de les mesures individuals i col·lectives de promoció, prevenció i 

rehabilitació, incloent-hi l'educació per a la salut. 

 Pediatria social i introducció a les ciències socials, legislació i fonaments de salut 

pública. 

 Ciències socials. Economia aplicada a la Sanitat. Sociologia. Estructura i 

organització social. Ecologia humana. Psicologia i antropologia social: 

coneixements bàsics. 

 Salut pública: conceptes generals . Salut i malaltia . Demografia: índexs i taxes. 

Bioestadística. Mètode estadístic. Recollida i emmagatzematge de dades. 

Mostreig. Estadístiques de salut. 

 Epidemiologia: conceptes bàsics. Educació per a la salut. 

 Legislació sanitària. Administració sanitària: organització sanitària, organització 

internacional de protecció a la infància. Drets del nen. 
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2. Característiques de la Unitat Docent  

 

2.1  Estructurals  

 

El Servei de Pediatria de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta és el de referència per 

la Regió Sanitaria de les Terres de l’Ebre, on s’atén una població pediàtrica d’uns 

25.927 nens (dades IDESCAT 2016). 

 

Està capacitat per a diagnosticar, estabilitzar i resoldre pràcticament qualsevol 

patologia pediàtrica de tipus mèdic que se li presenti, excepte aquelles pròpies d’un 

hospital de tercer nivell. En aquests casos s’ofereix l’estabilització del pacient prèvia al 

trasllat a un hospital de referència. És l’únic lloc on s’ofereix atenció continuada 

pediàtrica del territori amb 1 pediatre de guàrdia presencial. 

 

El territori té 4 comarques, en què l’atenció primària pediàtrica està compartida per 

pediatres i metges de família (Baix Ebre amb 10.500 nens té 5 EAP on hi ha 6 

pediatres i 5 metges de família; Montsià amb 9.500 nens té 3 EAP amb 5 pediatres i 4 

metges de família; Terra Alta amb 1.600 nens té 1 EAP amb 2 pediatres, i la Ribera 

d’Ebre amb 5.500 nens té 2 EAP amb 3 pediatres. 

 

2.2  Organitzatives i assistencials  

 

El Servei de Pediatria de l’HTVC està format per cinc àrees assistencials: 

 Planta d’hospitalització 

 Unitat neonatal de Neonatologia 

 Maternitat 

 Consultes externes 

 Urgències de pediatria 
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Hospitalització pediàtrica 

 

Ubicada a la segona planta d’hospitalització. Aproximadament hi ha 1.000 

ingressos/any (1.023 ingressos el 2016). L’àrea de planta es atesa per 2 metges 

adjunts i 1-2 residents de pediatria ± 1 resident de medicina familiar i comunitària. 

Disposa de 28 llits d’hospitalització, en total: 

 Lactants (0-2 anys) – Escolars (2-14 anys): 7 habitacions amb 18 llits. Assistència 

pediàtrica especialitzada.   

 Neonatologia 10 llits: 2 intensius i 8 intermedis  

Atesa per 2 adjunts i 1-2 residents. Unitat oberta 24 hores al dia a les famílies, on 

se segueix la metodologia de cures centrades en el desenvolupament i la família 

(NIDCAP). S’hi atenen prematurs a partir de 30 setmanes de gestació; retards de 

creixement intrauterí, patologia respiratòria, sospites d’infecció, problemes 

alimentació, pèrdues de benestar fetal, entre altres.  

 

Consultes externes 

 

S’hi fan més de 6.000 visites a l’any de subespecialitats pediatriques , 2 pediatres 

d’atenció primària col·laboren en la consulta de gastroenterologia i endocrinologia. 

Inclou les subespecialitats de cardiologia, gastroenterologia, nutrició, endocrinologia, 

pneumologia i al·lergologia, neurologia i seguiment neonatal. Les visites les realitzen 

diversos adjunts del servei o externs, acompanyats de residents de segon any durant 

els seus mesos de rotació i el resident de quant any que fa una consulta pròpia de 

pediatria general, primeres de diferents subespecialitats o segons les seves 

preferències. Participació en unitats funcionals amb especialistes d’altres territoris 

(UFEPTT: unitat funcional d’endocrinologia pediàtrica de Tarragona i Terres de l’Ebre;  

grup de pneumologia; grup de neurologia; recent unitat de cures pal·liatives 

pediàtriques...) 
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Urgències 

 

El 2016 al nostre centre es van atendre 7.526 urgències pediàtriques. S’ubica al Servei 

de Urgències a la planta -1. Disposem de 2 boxs específics per a pediatria, amb 2 

bressols i 2 llits, així com 2 boxs de crítics generals, 2 sales de consulta ràpida i una 

sala de nebulització. Ateses per metges d’urgències generals ± un resident de 

pediatria, amb el suport del pediatre/a de guàrdia, que també atén hospitalització i sala 

de parts.  

 

Maternitat 

 

A la planta d’obstetricia i ginecologia, tenim 16-22 llits estructurals, 19 disponibles, 

algunes habitacions individuals i sala de lactància. Al nostre centre es fan al voltant de 

1.000 parts a l’any. La planta de maternitat està ubicada a la primera planta 

d’hospitalització al costat de la sala de parts. S’hi atenen els nadons sans o amb 

problemes mínims que no necessiten ingrés i resten amb les seves mares a la planta 

d’obstetrícia. Es visiten un mínim de dues vegades durant la seva estada per un 

pediatre/a de l’àrea de neonatologia i el resident que fa la rotació conjunta unitat 

neonatal-maternitat. 

 

 

2.3  De recursos humans i docents   

 

Facultatius: 

 1 cap de servei i 6 adjunts. 

 Un resident per any, 4 total. 

 2 pediatres d’atenció primària fan un matí de subespecialitat.  

 

La Unitat Docent compta amb una tutora de pediatria que organitza, segueix i guia tot 

el procés formatiu: Neus Rodríguez Zaragoza  (neusrodriguez@outlook.com) 
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Formen part del seguiment les reunions de tutoria que s’han de fer amb una 

periodicitat trimestral, o en cada canvi de rotació, amb un calendari establert. L’objectiu 

fonamental d’aquestes reunions és proporcionar un espai per al feed-back tutora-

resident que permeti potenciar els punts forts en el procés formatiu i corregir-ne els 

dèbils. 

 

Cada rotació té, a més, un metge responsable de la formació del resident en aquella 

àrea i que participa en el procés d’avaluació. 
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3. Programa teòric de formació   

 

3.1  Pediatria general i planta d’hospitalització 

 

Tipus de patologia 

 

Hi ingressen pacients fonamentalment amb les patologies següents: bronquitis aguda / 

bronquiolitis del lactant, pneumònia, infecció del tracte urinari, gastroenteritis aguda 

amb deshidratació o amb absència de tolerància enteral, síndrome febril d'origen 

desconegut i síndrome febril prolongat, estancament pondoestatural, dolor abdominal, 

vòmits del lactant, apnea del lactant, meningitis, infeccions òssies, coixesa, diabetis i 

complicacions agudes. 

 

Objectius 

Adquirir els coneixements necessaris per al diagnòstic i tractament de: 

 Dificultat respiratòria aguda: diagnòstic diferencial. 

 Maneig de la bronquitis / bronquiolitis. 

 Tractament empíric inicial de pneumònia. 

 Tractament i maneig de la pneumònia complicada. 

 Diagnòstic diferencial de l'estancament pondoestatural. Tractament nutricional. 

 Pautes de rehidratació enteral. 

 Pautes de rehidratació parenteral. 

 Tractament empíric inicial d'una infecció del tracte urinari i exploracions 

complementàries indicades. 

 Pauta d'estudi del pacient amb dolor abdominal. 

 Síndrome febril d'origen desconegut: indicació de les exploracions 

complementàries raonades i escalonades. 

 Protocol de diagnòstic etiològic d'apnea del lactant, episodi aparentment letal. 

 Pautes de nutrició durant els primers 2 anys de vida. 

 Diagnòstic diferencial de malalties exantemàtiques agudes més freqüents. 

 Cetosi i cetoacidosi aguda. Maneig insulínic inicial. 
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Habilitats 

 

 Anamnesi i exploració del lactant, nen i adolescent. 

 Avaluació de la gravetat de la dificultat respiratòria. 

 Càlcul clínic del grau de deshidratació. 

 Punció suprapúbica. 

 Punció lumbar. 

 Toracocentesi. 

 Interpretació de resultats analítics. 

 Lectura de radiografia simple. 

 Presentació de pacients en sessió clínica de manera estructurada, concisa i 

raonada. 

 Presentació de cas clínic amb diagnòstic diferencial i recerca bibliogràfica. 

 

Metodologia 

 

 Exploració física en el lactant, escolar i adolescent. 

 Realització d'informe clínic d'alta hospitalària. 

 Interpretació d'exploracions complementàries: radiografia de tòrax, anàlisis 

sanguínies. 

 Visita diària amb un membre de l’equip als pacients assignats a cada resident. 

 Sessió clínica de presentació i discussió dels pacients ingressats a la sala. 

 Presentació de casos clínics i revisió de la literatura pels residents, un cop per 

setmana. 

 

3.2  Neonatologia 

 

Assistència al nadó sa ingressat juntament amb la seva mare a la planta d’obstetrícia, 

en estreta col·laboració amb el Servei de Ginecologia, unitat de cures intermèdies i  la 

rotació per cures intensives neonatals. 

 

Unitat de cures intensives neonatals 
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Cures intensives neonatals és una rotació obligatòria dins de la formació del metge 

intern resident de pediatria. Al nostre centre es fa a l'Hospital Sant Joan de Déu de 

Barcelona, de manera ja pactada en l'acreditació docent, durant un període de 3 

mesos. 

 

Programa teòric 

 Assistència respiratòria: tipus de respiradors, ventilació mecànica convencional, 

CPA, surfactant, oxigenoteràpia, òxid nítric, ventilació oscil·latòria d'alta freqüència, 

assistència respiratòria en patologies específiques (SAM, SDR, hèrnia 

diafragmàtica, DBP). 

 Alimentació del nadó: protocol de nutrició parenteral, fortificació de la llet de mare, 

alimentació en la cardiopatia congènita i en la displàsia broncopulmonar, 

quilotòrax. 

 El nadó de molt baix pes: estrès tèrmic, maneig hidroelectrolític, PCA, apnea, 

hemorràgia intraventicular, retinopatia de la prematuritat. 

 Infecció del nadó: infecció de transmissió vertical, nosocomial. Política d'antibiòtics. 

 Reanimació del nounat i medicina perinatal. Intervencions fetals. 

 Procediments i tècniques: intubació, cateterització vascular, exanguinotransfusió, 

drenatge toràcic, diàlisi peritoneal, hemofiltració arteriovenosa, hemofiltració 

assistida per bomba. 

 Cures del postoperatori cardíac. 

 Seguiment neonatal i cures basades en el desenvolupament. 

 

Habilitats 

 Reanimació bàsica i avançada en sala de parts. Canalització de vasos umbilicals. 

 Canalització de vena central. Canalització de vena perifèrica. Canalització arterial. 

Toracocentesis. 

 Drenatges pleurals. 

 Catèter de diàlisi peritoneal. Intubació orotraqueal i nasotraqueal. Paracentesi. 

 Administració de surfactant. Administració d’òxid nítric. 
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 Cures de la via aèria i control del pacient nadó ventilat en les seves diferents 

modalitats. 

 

Unitat de cures intermèdies i sala de nadons 

 

Es porta a terme al nostre centre a la planta d’obstetrícia i la unitat neonatal. 

 

Programa teòric 

 Estudi de la biologia i la patologia prenatal com a causa de malaltia fetal. 

 Alteracions genètiques. 

 Cromosomopaties, fetopaties, malformacions congènites. 

 Diagnòstic prenatal i consell genètic. 

 Estudi de la biologia i patologia neonatal. 

 Característiques anatòmiques i fisiològiques del nounat normal. 

 Alimentació i cures del nounat normal. Lactància materna. 

 Traumatismes obstètrics. 

 Fill de mare amb patologia: diabetis, altercacions de tiroides, malalties hepàtiques, 

colèstasi, hipertensió. 

 Maneig de líquids i electròlits. 

 Nounat de baix pes i macrosoma: conceptes, generalitats morfològiques, 

funcionals i alimentació. Anòxia neonatal. 

 Patologia respiratòria neonatal. 

 Hiperbilirubinèmia neonatal. 

 Anèmia neonatal. 

 Malaltia hemorràgica del nadó. 

 Infeccions en el nounat (hemorràgies intracranials, convulsions, aproximació 

diagnòstica a metabolopaties). 

 Fill de mare toxicòmana i síndrome d'abstinència a drogues. 

 Buf cardíac. Cardiopaties congènites, abordatge diagnòstic i de tractament inicial. 

 Abordatge dels problemes endocrinològics, digestius i renals més freqüents. 
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Habilitats 

 Exploració neonatal. 

 Punció suprapúbica.  

 Punció lumbar. 

 Reanimació en sala de parts. 

 Reanimació neonatal. 

 Ventilació amb Ambu. 

 Intubació. 

 Cateterització umbilical. 

 Oxigenoteràpia. 

 Pulsioximetria. 

 Sondatge vesical i canalització de vies venoses. Extraccions. 

 Introducció a la ventilació mecànica. 

 Estabilització del nadó crític prèvia al trasllat. 

 

3.3  Rotació pel Servei d’Anestesiologia 

 

Es realitza durant el primer semestre del segon any de residència, coincidint amb el 

dia d'intervencions quirúrgiques programades de pacients pediàtrics (sobretot ORL 

pediàtric). Objectius: familiaritzar-se amb el maneig de la via aèria (ventilació amb 

bossa, mascareta laríngia i intubació), vies d'infusió i fàrmacs usats en la sedació. 

 

3.4  Formació en protecció radiològica 

 

Es realitza durant el primer any, és de caràcter obligatori, segons el programa formatiu, 

a través del campus virtual de l'Institut d'Estudis de la Salut (IES). 
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3.5   Urgències 

 

Objectius 

 Fer correctament l’anamnesi, l’exploració física, el diagnòstic diferencial; avaluar 

les exploracions complementàries que calgui i interpretar-les; fer una orientació 

diagnòstica i indicar el tractament de tota patologia atesa o ingressada a urgències. 

 Indicar l’ingrés del pacient o derivació a consultes externes per completar-ne 

l’estudi. 

 Indicar i establir interconsulta amb facultatius especialistes. 

 Orientar i estabilitzar el pacient semicrític / crític agut. 

 Identificar els pacients que requereixen intervenció social: assistència social, 

sospita de maltractament. 

 

Programa teòric 

 Febre sense focus. 

 Patologia digestiva: gastroenteritis aguda, deshidratació i tècniques de 

rehidratació. 

 Abdominàlgia. 

 Patologia respiratòria: laringitis aguda, bronquitis / bronquiolitis / asma, pneumònia. 

 Patologia otorrinolaringològica: amigdalitis, otitis, adenoïditis, sinusitis. 

 Patologia neurològica: convulsions, cefalea, hipertensió intracranial. 

 Patologia endocrinològica: cetoacidosi diabètica. 

 Patologia al·lèrgica: anafilaxi. 

 Meningitis. Sèpsia. 

 Pediatria social: maltractament infantil, ajuda social. 

 

Habilitats 

 

 Reanimació cardiopulmonar bàsica. Canalització de vena perifèrica. Toracocentesi. 

 Punció lumbar +/- mesura de pressió intracranial amb columna. Punció 

suprapúbica. 
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 Examen otoscòpic +/- extracció de cossos estranys. Examen oftalmoscópic: fons 

d'ull, fluotest. 

  

3.6  Rotació per consultes externes de pediatria general i subespecialitats 

 

Nefrologia i urologia 

 

En l'especialitat en Nefrologia Pediàtrica de l’Hospital hi ha un programa docent 

orientat a formar el metge pediatre en la patologia més freqüent de l'especialitat de 

nefrologia infantil, amb el propòsit que. en finalitzar la rotació. el resident sigui capaç 

de resoldre en forma metòdica i íntegra la patologia renal pediàtrica del nostre medi. 

 

Objectius  

 Conèixer les bases científiques de l'anatomia, embriologia, histologia, fisiologia, 

fisiopatologia, immunologia i immunobiologia de la nefrologia infantil. 

 Adquirir un adequat coneixement semiològic en el camp de la nefrourologia 

pediàtrica. 

 Aconseguir un adequat coneixement de la història natural de les patologies renals 

en el nen, el seu enfocament diagnòstic clínic i de laboratori, i les intervencions 

terapèutiques que es poden aplicar en cada cas. 

 Obtenir un adequat coneixement dels aspectes epidemiològics, socials, legals i 

culturals dins dels quals s'insereixen les malalties nefrològiques en la infància. 

 Aconseguir un correcte enfocament des d'un punt de vista tècnic, humà, social i 

ètic del pacient malalt en el context de la seva família i el seu entorn. 

 

Programa teòric 

 Bases morfofuncionals de la nefrologia pediàtrica. 

 Malalties congènites. 

 Malalties glomerulars. 

 Malalties tubulointersticials. 

 Hipertensió arterial. 

 Patologia de la via urinària. 
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 Nefropatia en les malalties sistèmiques. 

 Insuficiència renal aguda. 

 Insuficiència renal crònica. 

 Avaluació de la funció renal. 

 

Procediments  

 Laboratori de les malalties renals. 

 Estudi urodinàmic. 

 Diagnòstic per la imatge. 

 

Neurologia 

 

La neurologia infantil o neuropediatria, és la subespecialitat pediàtrica que atén els 

pacients pediàtrics amb malalties que afecten el sistema nerviós i les seves seqüeles. 

La base fonamental de l'activitat de la secció la constitueix l'atenció dels nens amb 

malalties del sistema nerviós central (epilèpsia, retard psicomotor i retard mental, 

trastorn de l'aprenentatge, cefalea, trastorns de moviment i seguiment de pacients amb 

seqüeles neurològiques de diferents etiologies) del sistema nerviós perifèric 

(neuromuscular) i malalties neurometabòliques. 

 

Programa teòric 

 Desenvolupament psicomotor normal. 

 Alteracions del desenvolupament psicomotor. 

 Paràlisi cerebral infantil. 

 Trastorns de l'aprenentatge. 

 Cefalea en el nen. 

 Trastorns paroxístics no epilèptics. 

 Convulsions febrils. 

 Síndromes epilèptiques més freqüents en el nen. 

 Malalties neurològiques associades a la infecció. 

 Síndrome atàxica. 

 Moviments anormals. 
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 Errors congènits del metabolisme. 

 

Maneig 

 Exploració neurològica en diferents edats. 

 Valoració del desenvolupament. 

 Orientació i maneig de la cefalea en el nen. 

 Identificació dels trastorns paroxístics no epilèptics. 

 Maneig pràctic de les convulsions febrils. 

 Actitud davant d'una crisi epilèptica. 

 Seguiment del pacient epilèptic. 

 Identificació i orientació dels moviments anormals més freqüents. 

 Orientació diagnòstica i tractament inicial dels errors congènits del metabolisme. 

 

Habilitats  

 Pràctica de punció lumbar. 

 Valoració de fons d'ull. 

 Interpretació d'imatges neuroradiològiques. 

 

Endocrinologia 

 

Les patologies que són ateses a la unitat són fonamentalment: diabetis mellitus, 

trastorns del desenvolupament puberal, hiperandrogenisme, trastorns del creixement, 

patologia tiroïdal, dislipèmies, sobrepès, obesitat, síndrome metabòlica, hipoglucèmies 

i trastorns de la diferenciació sexual. Formem part de la UFEPTT (Unitat Funcional 

d’Endocrinologia Pediàtrica de Tarragona i Terres de l'Ebre).  

 

Programa teòric 

 Els objectius del programa docent són el coneixement clínic de cadascuna de les 

patologies esmentades anteriorment. 

 Diabetis mellitus 

 Avaluació inicial i tractament de la cetoacidosi diabètica. 
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 Maneig de les complicacions agudes de la diabetis: hiperglucèmia amb/sense 

cetosi.  

 Hipoglucèmia 

 Pautes d'insulinització 

 Trastorns del desenvolupament puberal: pubertat endarrerida: avaluació 

diagnòstica, pubertat precoç. 

 Trastorns del creixement: interpretació de les corbes de creixement en cada 

període de la vida, indicacions dels tests d'estimulació de GH. 

 Patologia tiroïdal: goll, hipotiroïdisme congènit, patologia tiroïdal autoimmune 

 Hipoglucèmies 

 Test de dejuni 

 Sobrepès, obesitat, síndrome metabòlica. 

 Trastorns de la diferenciació sexual: maneig inicial d'un nounat amb genitals 

ambigus, maneig inicial del pacient puberal trastorn de la diferenciació sexual. 

 

Habilitats 

 Valoració clínica de l'estadi puberal 

 Avaluació clínica de l’hipo / hipertiroïdisme. Goll. 

 Interpretació de les corbes de creixement en cada període de la vida 

 Exploració física d'un nounat amb genitals ambigus. 

 Exploració física en el pacient puberal amb trastorn de la diferenciació sexual. 

 Avaluació clínica inicial d'un pacient amb cetoacidosi diabètica. 

 Interpretació de resultats del test de dejuni 

 Interpretació de resultats de proves funcionals. 

 Interpretació de resultats d'analítica hormonal basal. 

 

  



 

Programa formatiu de Pediatria...      
 
 

 

 

18 

                                                                                 

 

Pneumologia 

 

Programa teòric 

 Estudi de la patologia respiratòria més freqüent en la infància. 

 Infeccions respiratòries de vies altes. 

 Infeccions respiratòries de vies baixes. 

 Pneumònia. Bronquitis. Bronquiolitis. 

 Asma bronquial. 

 Estudi de les diferents malformacions respiratòries. 

 Insuficiència respiratòria aguda i crònica. 

 Malalties de la pleura. 

 Malalties musculars i esquelètiques que afecten la funció pulmonar. 

 Estudi i seguiment de les malalties pulmonars cròniques: fibrosi quística, displàsia 

broncopulmonar 

 

Habilitats 

 Exploració de la funció respiratòria en diferents edats 

 Espirometria 

 Prova broncodilatadora 

 Prova d'esforç 

 Òxid nítric exhalat 

 

Al·lergologia 

 

Objectius teòrics 

 Estudi de la patologia al·lèrgica més freqüent a la infància. 

 Al·lèrgia alimentària. 

 Anafilaxi. 

 Al·lèrgia medicamentosa. 

 Al·lèrgia respiratòria. 

 Dermatitis atòpica. 
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Habilitats 

 Prova de la punxada (Prick test)  

 Test de diagnòstics in vitro 

 Proves de provocació 

 Immunoteràpia 

 

Cardiologia 

 

Objectius  

 Alteracions orgàniques i funcionals del sistema circulatori en el nen. Cardiopaties 

congènites. 

 Insuficiència cardíaca en la infància. 

 Insuficiència circulatòria perifèrica. 

 Hipertensió arterial. 

 

Pràctics 

 Exploració de la funció cardíaca en diferents edats. 

 Ecocardiografia bàsica. 

 Lectura de l’electrocardiograma pediàtric. 

 

Gastroenterologia pediàtrica 

 

L'àrea de gastroenterologia, hepatologia i nutrició hepàtica consta de dispensaris 

diferenciats. 

 

1. Gastroenterologia i hepatologia 

2. Nutrició 

3. Intervenció psicosocial en nutrició 

4. Gabinet de proves funcionals 

5. Endoscòpia 
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Conceptes teòrics: 

 

Gastroenterologia 

 Ontogènia de l'aparell digestiu. 

 Relació de l’embriogènesi anòmala amb malalties clíniques: hèrnia diafragmàtica, 

mala rotació i atrèsia intestinal. 

 Fisiologia del tracte gastrointestinal, fetge i pàncrees: causes de malabsorció, 

esteatorrea i enteropatia amb pèrdua de proteïnes. 

 Alteracions del balanç hídric, causes i tractament de la deshidratació. 

 Diagnòstic i interpretació de símptomes comuns incloent-hi retard ponderal, diarrea 

crònica, restrenyiment i encopresi, dolor abdominal recurrent, vòmits, sagnat 

digestiu i masses abdominals 

 Clínica, diagnòstic i tractament de les principals entitats gastrointestinals: malaltia 

celíaca, reflux gastroesofàgic, esofagitis, úlcera pèptica, infecció per Helicobacter 

pylori, trastorns de la motilitat intestinal, pseudoobstrucció intestinal, estenosi 

hipertròfica de pílor, invaginació intestinal, oclusió intestinal, abdomen agut, 

malaltia inflamatòria intestinal, malaltia de Hirschsprung, al·lèrgia a aliments, 

diarrea aguda, diarrea crònica inespecífica, síndrome de còlon irritable, síndrome 

de sobrecreixement bacterià intestinal, diarrea greu rebel, intolerància a hidrats de 

carboni, defectes selectius d'absorció intestinal, malalties del pàncrees exocrí, 

pancreatitis aguda, síndrome de vòmits cíclics, trastorns gastrointestinals 

eosinofílics primaris, parasitosis intestinals, ingestió de càustics, tumors intestinals. 

 Coneixement bàsic de la immunologia de la mucosa intestinal. 

 Genètica de les malalties de l'aparell digestiu. 

 

Hepatologia 

 Coneixement de la fisiopatologia de la malaltia hepàtica pediàtrica: embriogènesi, 

desenvolupament funcional del fetge, mecanisme de la formació de bilis i colèstasi. 

 Malaltia hepàtica colestàtica. Colèstasi del lactant, tractament mèdic i nutricional. 

Infeccions congènites hepàtiques neonatals. Colèstasis familiars. Alteracions del 
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metabolisme de la bilirubina. Atrèsia biliar i colangiopaties. Malaltia de la vesícula 

biliar del nen i adolescent. 

 Hepatitis i malaltia autoimmune hepàtica: Hepatitis viral aguda i crònica. 

 Malaltia hepàtica metabòlica: errors congènits del metabolisme. Deficiència de 

l'alfa - 1- antitripsina. 

 Infeccions bacterianes, parasitàries i fúngiques hepàtiques. 

 Malalties sistèmiques del fetge. 

 

Nutrició 

 Conceptes elementals de nutrició. Fisiologia i metabolisme dels nutrients. 

 Formació bàsica sobre composició d'aliments i requeriments nutricionals i ingestió 

recomanada. 

 Alimentació i nutrició en diferents situacions fisiològiques. 

 Lactància materna. Fórmules infantils. Alimentació complementària. 

 Reconeixement i tractament dels trastorns de la conducta alimentària: anorèxia i 

bulímia. 

 Obesitat infantil i juvenil i trastorns relacionats. 

 Mètodes de suport nutricional. Teoria de la nutrició enteral i parenteral. Fórmules 

infantils especials. Suplements. Nutrició parenteral. Patofisiologia de la malnutrició. 

Coneixements dels efectes a curt i llarg termini de la malnutrició. 

 Dislipèmies. 

 Nutrició i el seu efecte preventiu i saludable en el nen. 

 Nutrició en el nen hospitalitzat. 

 Educació nutricional en pediatria. 

 Dietes terapèutiques especials. Dietes d'eliminació. 

 Nutrició en situacions especials. 

 Al·lèrgia i intoleràncies alimentàries (intolerància a la lactosa, reaccions adverses a 

proteïnes bovines, al·lèrgia alimentària, altres intoleràncies a carbohidrats). 
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Habilitats tècniques 

 Interpretació del laboratori: determinació d'hidrats carboni en femta, calprotectina 

fecal. Macroscòpia i microscòpia de femta, fecalograma, electròlits i osmolaritat 

excrements, electròlits en suor, serologia de la malaltia celíaca. 

 Test de l'alè. Detecció d'infecció per Helicobacter pylori. 

 Proves de tolerància a aliments. 

 Endoscòpia digestiva. 

 Biòpsia intestinal. 

 Canvis de sondes i botons de gastrostomia. 

 

3.7 Cirurgia pediàtrica 

 

Es realitza durant el segon any de residència, amb l’equip de Cirurgia Pediàtrica de 

l’Hospital Joan XIII que es desplaça a l’Hospital 1-2 dies al mes, coincidint en el dia 

d'intervencions quirúrgiques programades de pacients pediàtrics i consulta externa de 

l’especialitat. 

 

Objectius 

 Conèixer els mètodes d'avaluació preoperatòria i l'evolució postoperatòria de les 

patologies més prevalents controlades en aquesta C. Externa. 

 Tumoracions de parts toves. 

 Patologia peniana de baixa complexitat. 

 Patologia del canal inguinal. 

 Patologia testicular. 

 Seguiment postoperatori dels pacients intervinguts de patologies com apendicitis 

aguda, estenosi hipertròfica de pílor i obstrucció intestinal. 

 Calendari quirúrgic. 
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3.8  UCI pediàtrica 

 

Es fa de forma programada, formant part de l’acreditació docent del nostre servei a 

l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, durant 3 mesos el 3r any. 

 

Durant la rotació per l'UCI-P el resident de pediatria haurà d'aprendre el maneig del 

pacient crític i d'aquelles situacions de risc vital per al pacient que es podrà trobar en 

l'exercici de la seva especialitat . 

 

Objectius  

Proporcionar els coneixements i l'aprenentatge de tècniques que facilitin el diagnòstic i 

tractament de pacients pediàtrics afectats de malalties greus (mèdiques o 

quirúrgiques) que representin una amenaça immediata per a la vida. 

Ho podem sintetitzar amb : 

 Estabilització inicial del pacient crític. 

 Maneig de la via aèria superior i manteniment de la seva permeabilitat. 

 Maneig de la insuficiència respiratòria. Suport mitjançant ventilació mecànica en 

les diferents modalitats. 

 Reconeixement i diagnòstic precoç dels estats de xoc. Tractament del xoc 

isquèmic per hipovolèmia, baixa despesa cardíaca, i distributiu amb líquids, 

fàrmacs, i tècniques de suport cardiovascular. 

 Coneixement i maneig de les maniobres de reanimació cardiopulmonar avançada.  

 Diagnòstic, valoració i tractament de l'insult neurològic agut (SNC i medul·lar) .  

 Monitoratge de la PIC: modalitats i indicacions. 

 Monitoratge de la sedoanalgèsia en el pacient crític: BIS i la seva correlació amb 

les escales de confort. 

 Monitoratge de la funció hepàtica. 

 Diagnòstic i tractament de la insuficiència renal aguda. Maneig de les tècniques de 

HFVVC i diàlisi peritoneal. 

 Suport nutricional. Nutrició enteral i parenteral: modalitats i indicacions.  

 Maneig de les alteracions endocrinometabòliques i hidroelectrolítiques. 
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 Maneig de les complicacions hematològiques en el pacient oncohematològic crític  

 Assistència inicial al trauma pediàtric i seguiment posterior. 

 Maneig postoperatori del pacient trasplantat d'òrgan sòlid. 

 Diagnòstic i tractament de les intoxicacions més freqüents. 

 

 

3.9  Miscel·lània - Pediatria General 

 

La rotació per consultes externes del nostre Hospital també inclou consultes de 

pediatria general i d'aproximació bàsica a altres subespecialitats pediàtriques. També 

hi ha una estreta cooperació amb serveis com otorrinolaringologia, traumatologia, 

cirurgia general, hepatologia, dermatologia i ginecologia amb els quals es realitza una 

primera aproximació de diagnòstic i tractament, prèvia a la decisió de derivar o no a un 

centre de referència si el pacient ho requereix. 

 

Objectius 

Adquirir els coneixements necessaris per al diagnòstic i tractament de: 

 Estudi de la patologia hematològica i oncològica pediàtrica més freqüent: Anèmies. 

Pancitopènies. Alteracions quantitatives i qualitatives dels neutròfils. Trastorns de 

l'hemostàsia. Trastorns dels factors de coagulació. Púrpures vasculars. Processos 

trombòtics. Neoplàsies i processos afins a neoplàsies: estudi general. Leucèmies. 

Limfomes. Reticuloendoteliosis. Neuroblastoma. Tumor de Wilms. 

Rabdomiosarcoma. Altres sarcomes de teixits tous. Tumors ossis. Neoplàsies 

digestives, hepàtiques, gonadals i de cèl·lules germinals. Tumors benignes. 

 Patologia de la melsa. Limfadenitis agudes i cròniques. Utilització de sang i 

hemoderivats en pediatria. 

 Patologia del sistema ossi i locomotor: Trastorns congènits i adquirits del múscul 

en la infància. Malalties òssies constitucionals. Estudi dels tumors ossis. Problemes 

ortopèdics prevalents en el nen. Malalties reumàtiques durant la infància. 

 Fisiopatologia de la immunitat i al·lèrgia al nen: Comportament immunològic del 

nen. Síndromes d'immunodeficiència congènita. Infecció per VIH i síndrome 

d'immunodeficiència adquirida en el nen. Al·lèrgia en la infància. 
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 Patologia infecciosa: Consideracions generals. Febre. Febre d'origen desconegut. 

Diagnòstic complementari de les malalties infeccioses en el nen. Infeccions 

bacterianes. Tuberculosi infantil. Infeccions víriques i altres presumptament 

causades per virus. Infeccions micòtiques. Infeccions parasitàries. Diagnòstic 

diferencial de les malalties exantemàtiques. Hepatitis víriques en el nen. 

Meningitis. Encefalitis. Infeccions freqüents en el nen immunocompromès. 

 Altres afeccions prevalents en el nen: Afeccions cutànies. Síndrome de mort 

sobtada del lactant. Síndrome de Münchaussen. Histiocitosi en la infància. 

Accidents. Lesions per radiació. Intoxicacions per productes químics i 

medicaments. Malalties causades per verins animals. Fonaments 

d'otorrinolaringologia infantil (malformacions congènites, sordesa, infeccions de 

l'esfera ORL). Fonaments d'oftalmologia pediàtric. Fonaments de ginecologia 

pediàtrica (vulvovaginitis, hirsutisme, tumors, dismenorrea i síndrome 

premenstrual, malalties de transmissió sexual, embaràs en l'adolescència). 

 Patologia clínica ambulatòria prevalent en el nen: Patologia del nounat i del lactant 

jove: obstrucció nasal, granuloma umbilical, omfalitis, dermatitis de l'àrea del 

bolquer, crosta làctia, còlics del lactant, etc. Patologia prevalent del lactant major i 

del nen: rinitis, faringitis, otitis serosa, impetigen, pediculosi, sarna, eritema solar, 

conjuntivitis, parasitosi intestinal, diarrea, vòmits, restrenyiment, anorèxia, etc. 

Patologia predominant de l'adolescent: acne, dermatitis seborreica, balanitis, 

vulvovaginitis, dismenorrea, etc. Maneig extrahospitalari del nen amb malalties 

cròniques i amb minusvalidesa física o psíquica. 

 Psicologia fonamental: Desenvolupament psicològic del lactant i del nen. 

Psicologia de l'adolescent. Dinàmica de grup. Dinàmica familiar. Dinàmica escolar. 

Relacions del pediatre amb el nen, adolescent i pares. Problemes psicològics més 

freqüents del nen i adolescent: diagnòstic i tractament. Malalties psicosomàtiques 

més freqüents i importants. Problemàtica psicològica del nen malalt crònic i del nen 

minusvàlid, i de la seva família. 

 Estudi de la biologia, psicologia i patologia de l'adolescent: Característiques 

biològiques, psicobiològiques i socials de l'adolescent. Accidents. Neoplàsies. 

Problemes psicosocials: depressió, suïcidi, consum de substàncies tòxiques, 

anorèxia nerviosa, bulímia i altres. Problemes de l'adolescent relacionats amb la 
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sexualitat: malalties de transmissió sexual, embaràs, anticoncepció. Patologia 

dermatològica prevalent en l'adolescent. Problemes ortopèdics prevalents en 

l'adolescent. Promoció de la salut en l'adolescent. L'adolescent crònicament malalt. 

 Psiquiatria infantil i de l'adolescència: retard mental, trastorns de l'aprenentatge, de 

la lectura i del càlcul, encopresi, enuresi, trastorns de tics, ansietat i trastorns 

d'ànim (depressions i trastorns bipolars), el nen i l’adolescent suïcida, abús de 

substàncies en joves.  

 Patologia relacionada amb la població immigrant: Anèmies hemolítiques, 

hemoglobinopaties, trastorns específics infecciosos, patologia de la malnutrició, 

síndrome de mal adaptació i patologia relacionada amb altres cultures. 

 Introducció a la patologia fonamental oftalmològica, ORL, dermatològica i 

ginecològica del nen i de l'adolescent. 

 

3.10  Atenció primària 

 

La rotació per atenció primària es considera obligatòria i es cursa durant el primer i 

quart any de residència.   

Es fa a l’EAP Tortosa Est (CAP El Temple) integrat en una unitat docent i acreditada 

per a la docència en l'especialitat de Pediatria i de Medicina Familiar i Comunitària. 

 

Objectius 

Adquirir els coneixements necessaris per al diagnòstic i tractament de: 

Atenció al nen sa (Programa del nen sa), seguiment del nen en el seu context familiar, 

habilitats en l'entrevista clínica, història clínica en l'assistència primària, 

desenvolupament psicosocial del nen, participació en grups de caràcter 

multidisciplinari, prevenció i supervisió de la salut bucodental, prevenció d'accidents. 

Maneig extrahospitalari del nen amb malalties cròniques, discapacitats i atenció 

integral del nadó prematur que és donat d'alta. Coneixements del creixement i 

desenvolupament normal del nen. Alimentació del nadó, nen i adolescent. Patologia 

relacionada amb l'alimentació. Vacunes. Psicologia i problemes psiquiàtrics en 

assistència primària. Patologies més rellevants en la immigració: trastorns nutritius, 

infeccions específiques, canvis culturals. Pediatria preventiva i supervisió de la salut 
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infantil i juvenil. Pediatria social: indicadors de salut, ecologia pediàtrica, diferents 

programes de salut, maltractament, violència, abandó, adopció, guàrdia i custòdia i 

marginació social. 
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4. Formació específica per a cada any de residència  

 

R1 

 

Rotació per  unitat d’hospitalització 

 Lloc de realització: 2a planta d’hospitalització HTVC Pediatria 

 Període: maig-agost  (compartit amb rotació a Urgències juny-agost) i novembre-

desembre. 

 Responsable de la rotació: Francesc Arasa 

 

Rotació a Urgències 

 Lloc de realització: Servei Urgències HTVC 

 Període: juny-agost, 8.30-15.00 h 

 Responsable de la rotació: Tots els adjunts de pediatria / MAU 

 

Rotació a Atenció Primària (CAP) 

 Lloc de realització: CAP El Temple 

 Període: setembre-octubre 

 Responsable de la rotació: Maria Esteller 

 

Rotació a sala de nadons - Neonatologia 

 Lloc de realització: planta d’obstetrícia i unitat neonatal 

 Període: gener-maig  

 Responsable de la rotació: Pere Genaró  

 

R2 

 

Rotació a Consultes Externes Pediatria (general i subespespecialitats) 

 Lloc de realització: Consultes Externes de Pediatria HTVC 

 Període: juny-setembre  

 Responsable de la rotació: tots els adjunts de pediatria 
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Rotació a Cirurgia Pediàtrica 

 Lloc de realització: Quiròfan i consultes externes de Cirurgia pediàtrica HTVC 

 Període:  gener- maig (2 dia /mes) 

 Responsable de la rotació:  J. Maldonado 

 

Rotació a  sala de nadons - Neonatologia 

 Lloc de realització: planta tocologia i unitat neonatal 

 Període: octubre-desembre 

 Responsable de la rotació: Pere Genaró  

 

Rotació a la unitat d’hospitalització 

 Lloc de realització: 2a planta hospitalització HTVC Pediatria 

 Període: gener-maig  

 Responsable de la rotació: Francesc Arasa 

 

R3 

 

Rotació sala de nadons - Neonatologia 

 Lloc de realització: planta  tocologia i unitat neonatal 

 Període: juny- agost  

 Responsable de la rotació: Pere Genaró  

 

Rotació per UCIN 

 Lloc de realització: UCIN Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona 

 Període: setembre - novembre 

 Responsable de la rotació: Martín Iriondo 

 

Rotació per UCIP 

 Lloc de realització: UCIP Hospital de Sant Pau de Barcelona 

 Període: desembre-febrer  

 Responsable de la rotació: E. Carreras 
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Rotació externa: optativa (finals R3 o durant R4) 

 

R4 

 

Rotació a Atenció Primària (CAP) 

 Lloc de realització: CAP El Temple 

 Període: 1 mes 

 Responsable de la rotació: Maria Esteller 

 

Rotació a la unitat d’hospitalització 

 Lloc de realització: 2a planta d’hospitalització HTVC Pediatria Planta 

d’hospitalització pediàtrica 

 Període: juliol - desembre  

 Responsable de la rotació: Francesc Arasa  

 

Rotació sala de nadons - Neonatologia 

 Lloc de realització: planta d’obstetrícia i unitat neonatal  

 Període: març - maig  

 Responsable de la rotació: Pere Genaró  

 

Rotació PEMI (consulta miscel·lània) 

 Lloc de realització: consulta externa, tots els divendres 

 Període: anual 

 Responsable de la rotació: tots els adjunts 
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5. Calendari de rotacions  

 

Al llarg dels 3 primers anys els residents assoliran una visió global de tota la pediatria i 

les seves àrees específiques. Durant el segon any realitzaran les rotacions per 

consultes d’especialitats, cirurgia pediàtrica i anestesiologia. I durant el tercer any,  les 

rotacions per hospitalitzacions de molt alta complexitat (UCI pediàtrica, UCI neonatal). 

El quart any de residència tenen la oportunitat de realitzar la rotació voluntària, 

planificada amb el tutor i coordinada amb la Comissió de Docència, per les diferents 

especialitats pediàtriques d'acord amb la seva visió laboral futura. El MIR de 4t any ha 

de tenir un paper preponderant dins de la docència (programa docent, reunions, 

congressos, publicacions, treballs de recerca). També ha de disposar d'una consulta 

de pediatria general a l'Hospital en què pugui atendre pacients que hagi assistit a la 

planta o a urgències, o de la subespecialitat pediàtrica planificada per la qual ha estat 

en rotació. 
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R1 R2 R3 R4 

Maig 
Planta Hospitalització  

HTVC 
Neonatologia 

HTVC 
Consultes Externes 

HTVC 

Optativa 

Juny 

Planta Hospitalització  
HTVC/Urgències 
Pediatria HTVC 

Consultes Externes 
HTVC 

Neonatologia  
HTVC 

Juliol 

Planta 
Hospitalització  

HTVC 

Agost 
Planta 

Hospitalització 
HTVC 

Setembre 

Atenció Primària 
SAP Terres Ebre 

Neonatologia 
HTVC 

UCI Neonatal  
H Sant Joan de Déu 

Octubre 

Novembre 

Planta Hospitalització  
HTVC 

Desembre 

UCI Pediàtrica 
H Sant Pau 

Gener 

Neonatologia 
HTVC 

Planta 
Hospitalització 

HTVC/Anestèsia 
HTVC/ Cirurgia 

Pediàtrica HTVC 

Febrer 
Atenció Primària 
SAP Terres Ebre 

Març 

Optativa 
Neonatologia 

HTVC 

Abril 
Consultes Externes 

HTVC 
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6. Competències adquirides i responsabilitat del resident 

 

Objectius per any de residència 

 

Nivells d’habilitats 

 

 Nivell 1: El resident ha de practicar durant la seva formació i aconseguir autonomia 

completa sense necessitat d'autorització. 

 

 Nivell 2: Ha practicar durant la seva formació encara que no arribi necessàriament 

a l'autonomia per a la seva realització. 

 

 Nivell 3: Habilitats que requereixin un període de formació addicional un cop 

completada la formació general. 

 

 

Nivells de responsabilitat 

 

 Nivell 1: Activitats realitzades pel resident sense necessitat d'autorització directa. El 

resident executa i posteriorment informa. Relacionades amb les habilitats del nivell 

1. 

 

 Nivell 2: Activitats realitzades pel resident sota supervisió del tutor. 

 

 Nivell 3: Activitats realitzades pel personal sanitari del centre i observats i/o 

assistits en la seva execució pel resident. En aquest nivell el resident no té 

responsabilitat i exclusivament assisteix com a observador o assistent. 

Específicament es refereix a totes les activitats assistencials científiques i 

administratives que no s'inclouen en els nivells de responsabilitat 1 i 2. 
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1r any 

 

Coneixements 

 

 Reconèixer el compliment necessari dels principis de l'ètica pediàtrica en totes les 

actuacions actuant com a defensor del nen. 

 Valoració del nadó, nen i adolescent normal. Taules i corbes del creixement i del 

desenvolupament. 

 Bases de la puericultura. 

 Patologia pediàtrica prevalent. 

 Bases de la farmacologia pediàtrica. 

 Bases d'informàtica. 

 Coneixement de les principals fonts bibliogràfiques de pediatria. 

 Tècniques de realització de la història clínica amb anamnesi, exploració física, 

planificació d'exploracions complementàries, plantejament dels problemes, 

realització de l'evolució clínica i epicrisi. 

 Anamnesi i exploració del nen i de l'adolescent amb patologia. 

 Adquisició d'una correcta metodologia de treball: diagnòstic diferencial, hipòtesi 

diagnòstica i seguiment clínic diari del malalt. 

 Indicació i interpretació de les principals proves diagnòstiques, 

electroencefalograma, electrocardiograma, radiologia convencional i d'anàlisis 

clíniques. 

 Relació amb el malalt i la seva família. 

 Participació en sessions clíniques. 

 Proves de cribratge (Denver, Llevant, etc. ) . 

 

El nivell de responsabilitat d'aquestes activitats durant el primer any de residència és 

del nivell 2. 
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Habilitats 

 

Venopunció, punció suprapúbica, sondatge uretral, punció lumbar, otoscòpia, Examen 

otoscòpic + / - extracció de cossos estranys, examen oftalmoscòpic: fons d'ull, fluotest, 

obtenció de mostres per microbiologia. 

Cures més freqüents a urgències com sutures, taponaments nasals, tractament de les 

ferides i rentats oculars. 

Reanimació cardiopulmonar bàsica. 

 

El nivell d'autonomia d'aquestes habilitats realitzades durant el primer any de 

residència és de nivell 2. 

 

2n any 

 

Durant el segon any de residència s'han d'incrementar el nivell de responsabilitat i 

d'autonomia de les activitats i habilitats assimilades durant el primer any de residència 

i passar de nivell 2 tant de responsabilitat com d'autonomia a un nivell 1 per a tots dos. 

 

Coneixements 

 

 Estudi progressiu d'un tractat de pediatria. 

 Coneixements de revistes i publicacions d'ús més freqüent. 

 Saber fer correctament una recerca bibliogràfica. 

 Saber estructurar i presentar comunicacions en reunions i/o congressos de 

l'especialitat. 

 Cooperar amb adjunts i/o residents de 3r i 4t any en l'elaboració de publicacions. 

 Millora de la metodologia diagnosticoterapèutica. 

 Actitud crítica en sol·licitar exploracions complementàries. 

 Conèixer a fons les diferents proves diagnòstiques (trànsit gastroduodenal, 

cistografies, ecografia, TAC, RMN, proves de medicina nuclear). 
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 Saber reconèixer la necessitat del consell del subespecialista i saber quan cal 

derivar-hi el pacient. 

 Informar els pares i solucionar problemes d'àmbit social. 

 Iniciar l'assistència a cursos, reunions i congressos de l'especialitat. 

 

El nivell de responsabilitat en aquestes activitats realitzades durant el segon any de 

residència és de nivell 2. 

 

Habilitats 

 

Valoració i estabilització del malalt greu, malalt sèptic i del malalt traumàtic, 

canalització de vasos umbilicals, canalització venosa central, canalització arterial, 

assistència i reanimació a sala de parts, toracocentesi, paracentesi i intubació naso o 

orotraqueal, tècniques d'oxigenoteràpia. 

 

El nivell d'autonomia d'aquestes habilitats realitzades durant el segon any de 

residència és de nivell 2. 

 

 

3r i 4t any 

 

Durant el tercer any de residència s'ha d'incrementar el nivell de responsabilitat i 

d'autonomia de les activitats i habilitats assimilades durant el segon any de residència i 

passar de nivell 2 tant de responsabilitat com d'autonomia a un nivell 1 per a tots dos. 

Durant el tercer any de residència s'han de millorar, específicament, els coneixements, 

habilitats i activitats sobre les seccions d'UCI neonatal i assistència urgent a parts, UCI 

pediàtrica i especialitats pediàtriques. 

 

 Tècniques especials d'oxigenoteràpia i de ventilació no invasiva (CPAP 

convencional, CPAP sincronitzat i altres modalitats). 

 Ventilació assistida invasiva i les seves diferents modalitats (ventilació 

convencional, ventilació sincronitzada, ventilació oscil·latòria d'alta freqüència). 
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 Sistemes de depuració extrarenal en situacions agudes (diàlisi peritoneal, 

hemofiltració arteriovenosa contínua). 

 Alimentació parenteral i alimentacions enterals específiques. 

 Assistència al pacient trasplantat (hepàtic, renal, pulmonar, cardíac). 

 Assistència al pacient oncohematològic i de " Cambres d'aïllament” 

 Diagnòstic diferencial, diagnòstic, i tractament del compromís respiratori, 

hemodinàmic i neurològic. 

 Formes d'administració d'oxigenoteràpia. 

 Conèixer Coneixement de les propietats, dosificacions i indicacions dels fàrmacs 

d'ús freqüent en UCI-P, UCI neonatal i sales d'alta complexitat: drogues 

vasoactives, diürètics, analgèsics, sedants i relaxants, citostàtics, 

immunosupressors, balanços de líquids. 

 Reanimació cardiopulmonar avançada. 

 

En aquestes activitats el resident de tercer any tindrà ha de tenir un nivell de 

responsabilitat 2 

 

Altres procediments: col·locació de drenatges pleurals, col·locació de catèters de 

diàlisi peritoneal, punció de medul·la òssia, canalització arterial, i de via venosa 

central, maneig de tècniques de monitoratge de despesa cardíaca i de suport 

cardiovascular, col·locació de catèter de diàlisi peritoneal i maneig de tècniques de 

depuració extrarenal. 

 

En aquestes habilitats el resident de tercer any tindrà ha de tenir un nivell d'autonomia 

2 

 

Durant el quart any s'ha de consolidar un nivell 1 de responsabilitat i d'autonomia  en 

totes les activitats i habilitats comentades anteriorment. 

 

Es considerarà un nivell 3 de responsabilitat en les següents activitats: procediments 

de tractament fetal, procediments d’EXIT (exútero intrapart tractament), hemofiltració 

assistida per bomba, ECMO (oxigenació de membrana extracorpòria). 
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A més, durant el quart any es destina al coneixement a fons de les diferents àrees 

específiques de manera voluntària. 

En relació amb la docència i la investigació, el resident ha de complir amb un mínim de 

comunicacions i publicacions, i la seva cooperació en les sessions del servei ha de ser 

absoluta. 
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7. Guàrdies  

 

Les guàrdies es consideren docents i són obligatòries en el programa de formació. La 

mitjana mensual és de 4, oscil·lant entre 3 i 5, segons la normativa vigent. Durant la 

guàrdia el resident ha de romandre a urgències, i assistir únicament pacients 

pediàtrics. En cas que el facultatiu responsable el requereixi per assistir a la sala de 

parts, la planta d'hospitalització o neonatologia, i sempre per interès docent, podrà i 

haurà d'abandonar urgències i dedicar-se a aquesta assistència. Disposarà de 

buscapersones. 

 

Durant les rotacions externes per cures intensives pediàtriques de l’Hospital de Sant 

Pau i  neonatals de l'Hospital Sant Joan de Déu, les guàrdies les ha de fer a les unitats 

de vigilància intensiva dels respectius centres. 
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8. Activitat docent  

 

8.1 Sessions  

 

El desenvolupament de formació serà s’ha de fer sempre autoritzat  amb autorització i 

basat en l'autoaprenentatge. El tutor i el responsable de docència de la Unitat o Àrea 

assistencial han de quantificar les activitats que ha de realitzar el resident en cada 

rotació segons les peculiaritats, recursos i característiques de cada unitat o Àrea 

d'assistència, determinant-ne el nivell de responsabilitat. Aquest programa formatiu 

comprèn els coneixements clinicoassistencials i teòrics que ha de tenir un metge 

resident en pediatria en finalitzar el seu període de formació, incloent-hi el conjunt de 

coneixements, habilitats i actituds que el resident ha d'haver assolit en acabar la seva 

residència per a ser un pediatre general competent. Per a l'adequat aprenentatge de 

l'especialitat, cada unitat o àrea ha d'establir un programa docent en què inclogui una 

metodologia docent (tècniques d'aprenentatge, incidents d'aprenentatge, feedback, 

self-audit autoavaluació), programa teòric i pràctic, programa de sessions i reunions de 

caràcter general i individual per cada unitat i un sistema d'avaluació de la docència 

rebuda. L'avaluació per part del resident s'elabora conjuntament amb el tutor un cop 

finalitza el seu període de rotació i es lliura a la Comissió de Docència de l'Hospital. Es 

programen un mínim de 4 tutories anuals, i és recomanable fer-ne una a l'inici de la 

rotació, una durant la rotació amb objectius de millora, i una altra al final. Les tutories 

s'estableixen prèviament segons programa i més poden sol·licitades pel resident o 

tutor segons les necessitats individuals. 

 

Sessions i cursos d’assistència obligatòria 

 

 Reunió clínica diària (incidències de la guàrdia, ingressos). 

 Sessió clínica setmanal d'interès docent o complexitat clínica. 

 Seminari setmanal d'elaboració de protocols. 

 Sessió bibliogràfica mensual. 

 Sessió setmanal de risc perinatal amb el servei d'Obstetrícia i Ginecologia. 

 Sessió setmanal de tancament d'històries clíniques. 
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 Sessions quinzenals clínic - radiològiques amb el servei de Radiodiagnòstic. 

 Sessions clinicopatològiques mensuals d'àmbit hospitalari (veure es poden 

consultar a la intranet de l’HTVC). 

 Curs de Formació continuada en Pediatria (mensual). 

 Curs d'actualització en Perinatologia (mensual). 

 Cursos d'interès general (estadística, informàtica, idiomes, investigació...) (Veure 

vegeu el Pla troncal de residents de l’HTVC) 

 Sessions de coordinació amb el Centre d'Estimulació Precoç (CDIAP) i Centre de 

Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) mensuals. 

  

8.2  Cursos  

 

Com mínim, el/la resident de pediatria ha de participar en els següents cursos i 

congressos: 

 

R1 

 Jornades Mèdiques de la Salut de les Terres de l'Ebre (ACMSCB). 

 Reunió de la Societat Espanyola d'Urgències Pediàtriques. 

 Formació continuada en Pediatria anual (HTVC). 

 Formació continuada en Neonatologia anual (HTVC). 

 Curs de RCP Ricard Carpena 

 

R2 

 Jornades Mèdiques  de la Salut de les Terres de l'Ebre (ACMSCB). 

 Congrés Anual de la Societat Espanyola de Pediatria. 

 Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria. 

 Congrés de la Societat Espanyola de Medicina Neonatal (bianual). 

 Formació continuada en Pediatria anual ( HTVC ) 

 Formació continuada en Neonatologia anual ( HTVC ) 

 

R3 

 Jornades Mèdiques de la Salut de les Terres de l'Ebre (ACMSCB). 
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 Congrés de la Societat Espanyola de Medicina Neonatal (bianual) 

 Congrés Anual de la Societat Espanyola de Pediatria 

 Formació continuada en Pediatria anual (HTVC) 

 Formació continuada en Neonatologia anual (HTVC) 

 

R4 

 Jornades Mèdiques Territorials de les Terres de l'Ebre. 

 Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria. 

 Congrés Anual d'Especialitat Pediàtrica. 

 Formació continuada en Pediatria anual ( HTVC ) 

 Formació continuada en Neonatologia anual (HTVC ) 

 Curs de RCP avançada 
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9. Formació transversal i activitats de recerca 

 

El programa està orientat a adquirir els nivells de competència en els àmbits que 

creiem necessaris per als professionals del sistema sanitari.  

 

La formació està distribuïda en quatre blocs diferents: 

 

 Formació clínica bàsica comuna 

 Formació en qualitat 

 Formació en recerca 

 Formació en comunicació i bioètica 

 

Es cursos s’han de fer en els anys recomanats en cadascuna de les activitats, però, de 

forma justificada, també es poden fer a l’any següent al recomanant.  

 

Cal realitzar la inscripció al curs (consulteu a la secretària Comissió de Docència,ja 

que les places són limitades) . Si per algun motiu no s’hi pot assistir un cop feta la 

inscripció, s’ha de comunicar a la secretària de la Comissió de Docència .  

 

Les dates dels cursos són aproximades i cal consultar el Pla formatiu a la intranet 

territorial.  

 

El cap d’estudis revisarà periòdicament aquesta assistència, i és necessari que consti 

a la memòria anual del resident. 

 

Pla troncal  

 

Enllaç al Programa transversal de FSE de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta  
 

  

http://www.icsebre.cat/wg/wp-content/uploads/2018/04/0-PLA-TRASNVERSAL-residents-COMU.pdf
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10. Avaluació del resident  

 

El seguiment i la qualificació de l'adquisició de competències professionals durant el 

període de residència es durà a terme mitjançant les avaluacions formativa, anual i 

final.  

Aquesta avaluació ens permet planificar canvis en la formació per millorar, potenciar la 

relació de tutorització i centrar l'ensenyament en qui aprèn. L'avaluació forma part del 

procés d'aprenentatge en si, definint longitudinalment els punts febles i els aspectes de 

millora, en funció dels resultats, tant pel que fa a l’adquisició de coneixement com al 

procés d'aprenentatge. Això implica major esforç del docent o tutor i responsabilitza la 

persona en formació en el procés d'aprenentatge.  

 

INSTRUMENTS 

 

Entrevistes periòdiques del tutor i del resident  

 

Són de caràcter estructurat i pactat, i han d’afavorir l'autoavaluació i 

l'autoaprenentatge.  

Se n’han de fer un nombre no inferior a 4 per any, a més de totes aquelles que acordin 

el resident i tutor. 

Normalment s’han de fer en la meitat d'una àrea o bloc formatiu per valorar els 

avenços o dèficits, i facilitar la incorporació de possibles mesures de millora. 

Sempre han de fer referència als objectius d'aprenentatge, al compliment dels 

objectius i a les estratègies per millorar-lo. 

S’han de registrar al llibre del resident i als informes d'avaluació. 

 

 

Llibre del resident 

 

El llibre del resident és l'instrument en el qual es registren les activitats que efectua 

cada resident durant el període formatiu (rotacions, guàrdies, cursos, tallers sessions 
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clíniques, treballs d'investigació, entrevistes tutor-resident, etc.) Serveix de suport per 

al seguiment i supervisió per part del tutor de les competències assolides. 

 

Les característiques del llibre del resident són: 

 

a) És de caràcter obligatori per a tots els residents del centre.  

b) Registre individual de les activitats que evidencien el procés d'aprenentatge del 

resident, de manera que s'incorporaran les dades quantitatives i qualitatives que es 

valoren en l'avaluació del procés formatiu.  

c) Registre de les rotacions efectuades, les establertes en el programa formatiu i les 

externes autoritzades. 

d) És un instrument d'autoaprenentatge que afavoreix la reflexió individual i conjunta 

amb el tutor. 

e) És un recurs de referència en les avaluacions, juntament amb altres instruments de 

valoració del progrés competencial del resident.  

 

 

Altres instruments  

 

Instruments que permetin una valoració objectiva del progrés competencial del 

resident segons els objectius del programa formatiu i segons l'any de formació 

(Checklist, Selfaudit, test, ACOE, Pacients simulats ...)  

 

 

Memòria anual del resident 

 

El resident ha de lliurar el penúltim mes de l'any formatiu la seva memòria anual a la 

secretària de la Comissió de Docència.  

Ha d'estar signada pel resident, el tutor i el cap de servei i s'incorporarà al seu 

expedient individual. 

Ha de lliurar còpia dels certificats d'assistència a cursos i congressos, presentacions, 

pòsters i tota activitat científica realitzada. 



 

Programa formatiu de Pediatria...      
 
 

 

 

46 

                                                                                 

A més de la memòria anual, ha de lliurar a la Comissió de Docència les enquestes de 

valoració de les rotacions i de la docència i el tutor, de forma anònima. 

 

INFORMES 

 

Informe anual del tutor  

 

El tutor de l'especialitat ha d'emetre un informe individualitzat per a cada resident, 

elaborat conjuntament amb ell, que serveix, a més, com a eina d'autoavaluació 

 

Per a la realització d'aquest informe es tindran en compte: 

 L’avaluació de les competències (coneixements, habilitats i actituds) en 

assistència, docència i investigació al llarg de tot l'any. 

 Els punts forts que cal mantenir 

 Les àrees de millora per al proper any 

 L’acompliment del Pla individualitzat de formació 

 El pla de formació per a l'any que  

 

 

Fulls d'avaluació de les rotacions  

 

Recullen l'avaluació del resident en cada un dels rotatoris, interns o externs, que hagi 

efectuat al llarg de cada període formatiu. Els fulls els ha d’elaborar, puntuar i signar el 

tutor corresponent. 

 

S'han d’omplir seguint les guies ministerials que recullen els punts que cal valorar en 

coneixements, habilitats i actituds. 

 

 

 


