Consorci Sanitari del Maresme

NORMATIVA D’ESTADES
FORMATIVES
La present normativa interna és d’aplicació general i té per objecte la regulació de qualsevol
estada formativa.
Les estades estaran regulades per la normativa legal vigent la pròpia de la universitat o centre
i la pròpia del CSdM.
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INFORMACIÓ GENERAL
CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES. Amb l’objectiu de complir amb la
normativa vigent en matèria de Protecció de Dades Personal l’estudiant estarà obligat a
signar un document de confidencialitat pel qual es comprometen a no divulgar la
informació a la qual tingui accés durant l’exercici de les pràctiques. Aquest compromís
es manté de manera indefinida durant l’estada i un cop finalitzada.
Els alumnes han d’estar supervisats en tot moment, i sempre que es realitzi un acte mèdic, el
pacient ha d’estar degudament informat i consentir la presència d’alumnes. Pel que fa a l’accés a
les dades mèdiques dels pacients, els alumnes no hi tindran accés a menys que hi ha hagi
autorització expressa dels pacients o que es tracte d’una versió de la historia clínica anonimitzada.
RISCOS LABORALS. Les dades dels estudiants s’han de comunicar al Servei de Prevenció
qui preparen la fitxa específica segons les pràctiques. A més la persona que fa l'estada
s'ha de posar en contacte amb el Servei de Prevenció (a través de l’àrea acadèmica o
directament) en cas que hi hagi algun aspecte de la seva salut que cregui que ha d'estar en
coneixement de la institució.
El Consorci Sanitari del Maresme s’eximeix de tot tipus de reclamació pel que fa a la malaltia
comuna o l’accident que pogués sobrevenir-li com a conseqüència de la seva permanència en les
dependències del Consorci Sanitari del Maresme, atès que l’estada és exclusivament per formació.
COMPLIMENT DE LA NORMATIVA. Tota estada formativa està obligada a complir la
normativa legal vigent, les normatives internes de pràctiques del centre i la normativa
específica del servei en el qual es faci l’estada.
El centre es reserva la possibilitat de revocar l’estada formativa i també, de la mateixa
manera, la persona pot renunciar a l’estada formativa en qualsevol moment amb una causa
justificada.
TARGETA IDENTIFICATIVA I CLAUS TAQUILLA. Per raons de seguretat, és obligatori
anar adequadament identificat/da dintre de les instal·lacions de l’Hospital i de la resta
de centres del CSdM, mitjançant l’ús de la targeta identificativa
La targeta i les claus de la taquilla que es faciliten al inici de l’estada s’ha de retornar
obligatòriament a l’Àrea Acadèmica en finalitzar aquesta.
UNIFORMES I ACCESSORIS. S’ha d’anar amb la vestimenta adequada i segons s’indiqui
en el servei corresponent i també segons indicacions del servei de prevenció.
És aconsellable que es prescindeixi de l’ús de braçalets, rellotges de canell, anells o
arracades que pengin molt, així com de portar el cabell llarg sense recollir.
Existeix la possibilitat de cobrir-se el cabell amb una peça de roba per motius religiosos. La peça
sempre serà de color blanc, excepte a les àrees de treball que s’utilitzin peces específiques. En cap
cas s’acceptarà qualsevol peça de roba que impedeixi una completa identificació.

Recordeu: aquest document pot quedar obsolet un cop imprès. La còpia vàlida la podeu trobar a la intranet.

MILLORA CONSTANT. Amb el propòsit d'aconseguir un correcte desenvolupament de
les pràctiques i detectar oportunitats de millora es realitzaran, si es creu necessari,
enquestes internes als estudiants.

Recordeu: aquest document pot quedar obsolet un cop imprès. La còpia vàlida la podeu trobar a la intranet.

INFORMACIÓ

ESPECÍFICA

ESTUDIANTS

(FP-GRAU-

POSTGRAU-DOCTORAT)
NATURALESA DE LES PRÀCTIQUES
Les pràctiques acadèmiques, curriculars o extra curriculars són activitats de naturalesa formativa
realitzades pels estudiants de les Universitats o centres formatius que tenen conveni amb el CSdM,
com a part integral o complementària del seu currículum acadèmic.
REQUISTS A LA SEVA REALITZACIÓ
Tots els estudiants han de fer les pràctiques en el marc d’un conveni entre el seu centre i el
Consorci Sanitari del Maresme. Els estudiants inclosos en algun programa de mobilitat (nacional o
internacional) han de fer els tràmits al centre universitari i aquest ha de tenir signat un conveni amb
el Consorci Sanitari del Maresme. Abans de posar-se en contacte amb el Consorci, l'estudiant ha de
consultar el seu centre universitari.
L’estudiant no pot mantenir cap relació contractual amb l’empresa, institució, entitat o
Universitat en la que es vol realitzar les pràctiques externes, excepte que contempli aquesta
possibilitat.
CONVENIS COL·LABORACIÓ I PROJECTE FORMATIU INDIVIDUAL.
El projecte formatiu serà el document annex al conveni marc on es detallarà tots els
aspectes de l’estada de pràctiques de cadascun dels estudiants dins del CSdM.
La participació del CSdM en un Programa de Cooperació Formativa, no suposarà per a la mateixa
l'adquisició de més compromisos que els estipulats en el conveni de col·laboració i en cap cas es
derivaran obligacions pròpies d'un contracte laboral.
CIRCUIT INTERN GESTIÓ D’ESTUDIANTS
Tots els estudiants independentment del Centre al qual vagin a fer les pràctiques,
hauran de passar per l’Àrea Acadèmica ubicada a l’Hospital de Mataró, Unitat de
Recerca, soterrani 2 porta 5 per comunicar l’arribada i gestionar la seva estada.

Tres mesos abans de l’inici de l’estada els estudiant hauran de facilitar:
•

Projecte formatiu

El dia de l’inici de l’estada els estudiants hauran de:
•

Signar la clàusula de confidencialitat.

•

Rebre informació sobre riscos laborals.

•

Recollir la seva identificació

•

Recollir la clau d’una taquilla (si hi ha disponibilitat).

Recordeu: aquest document pot quedar obsolet un cop imprès. La còpia vàlida la podeu trobar a la intranet.

• INFORMACIÓ ESPECÍFICA ESTADES FORMATIVES AL
CSDM (PROFESSIONALS)
El CSdM ofereix la possibilitat de realitzar estades formatives en els seus centres i durant un
període limitat, per transmetre l’experiència assistencial, organitzativa, docent i de recerca
emmarcada sota un programa formatiu individualitzat.
Totes les estades han d’estar autoritzades per CSdM i dependran de la disponibilitat de cada
servei.
CRITERIS QUE DEFINEIXEN UNA ESTADA FORMATIVA DE QUALSEVOL PROFESSIONAL


No s’accepta cap sol·licitud que no estigui degudament formalitzada.



Per poder fer l’estada formativa cal disposar obligatòriament d'una assegurança mèdica i
d’accident així com d'una assegurança de responsabilitat civil professional.



L’estada formativa no s’entén com una activitat laboral, per la qual cosa no es percep cap
mena de retribució ni compensació econòmica durant la durada d'aquesta.



La persona que fa l'estada ha de disposar de mitjans propis per cobrir totes les seves
despeses durant l'estada.



L’horari queda establert en el conveni o document d’estada.



La persona que fa l'estada està subjecta a la normativa general de l’Hospital i a l’específica
de cada servei.



La persona que fa l'estada no ha de signar cap document mèdic i ni portar
directament l’assistència de malalts/altes ingressats/ades, ambulatoris/òries o
d’urgències.

COMPROMISOS DE L’ESTADA FORMATIVA
•

Respectar les normes i protocols generals d’actuació establerts pel CSdM i els específics de
cada servei.

•

Vetllar per la pròpia salut i per la de les persones que puguin resultar afectades pel
desenvolupament de l'activitat.

•

Utilitzar correctament i adequadament els mitjans amb els quals es desenvolupa l’activitat,
d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles.

•

Emprar correctament i de conformitat amb les instruccions rebudes els mitjans i equips de
protecció.

•

Informar de qualsevol possible situació de risc.

Recordeu: aquest document pot quedar obsolet un cop imprès. La còpia vàlida la podeu trobar a la intranet.

