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L’HOSPITAL 

L’any 1998 es va constituir el Consorci Sanitari del Maresme, una entitat representada pel 

Servei Català de la Salut, l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme, que va 

néixer amb la missió de posar al servei de la població del Maresme una atenció sanitària àgil i 

professionalitzada. 

El nou Hospital de Mataró substitueix dos equipaments històrics de la ciutat. Aquests dos 

centres (Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, i l'Aliança Mataronina) s’havien fusionat 

en el Consorci Sanitari de Mataró uns anys abans de la creació de l’actual Consorci Sanitari del 

Maresme per fer front a la viabilitat de l’oferta assistencial i assegurar la continuïtat dels 

professionals en el nou projecte.  

Amb la posada en funcionament del Consorci Sanitari del Maresme i l’obertura del nou 

Hospital, el que era l’activitat estrictament hospitalària s’acaba diversificant en altres línies 

assistencials per tal d’oferir una assistència integral a la població de la comarca. 

A més de l’Hospital, el Consorci Sanitari del Maresme gestiona les Àrees Bàsiques de Salut 

d’Argentona (formada per un centre d’atenció primària i cinc consultoris locals), Mataró Centre, 

i de Cirera-Molins; també gestiona el programa d'Atenció Domiciliària equip de suport (PADES). 

El Consorci està atent a les línies assistencials emergents, com l’atenció a la Salut Mental i 

l’Atenció Sociosanitària, que els propers anys augmentaran la demanda de serveis. 

 

MISSIÓ, VISSIÓ I VALORS DE LA INSTITUCIÓ 

Missió 

 Som una entitat pública del Maresme que contribueix a millorar la salut de les persones 

mitjançant l’atenció integrada sanitària i social, la docència i la recerca biomèdica, amb 

professionals compromesos que resolen les necessitats amb qualitat. 

Visió 

 Volem ser capdavanters en la innovació clínica adequada a les necessitats de cada 

persona, assolint els millors resultats en salut, científics i acadèmics. Volem esdevenir 

un referent de prestigi per als ciutadans i per als professionals. 

Valors 

 Aquesta organització vetlla per facilitar l’accés als seus serveis, pel tracte considerat i 

respectuós i per la seguretat dels seus pacients. 

 Aquesta organització exigeix als seus professionals compromís per la feina, res-

ponsabilitat i posicionament ètic, els facilita el treball en equip i permet el seu 

desenvolupament professional. 
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 Aquesta organització pretén ser efectiva en les seves actuacions, és transparent amb la 

societat a qui es deu i cerca la millora contínua del servei que proporciona. 

 

 

COMISSIÓ DE DOCÈNCIA 

Missió 

És missió sensu estricto de la Comissió, el vetllar per la qualitat de la Docència del CSdM. En 

sentit ampli, és propi de la comissió organitzar activitats formatives tant per a tutors com per a 

residents a fi de millorar la docència. La Comissió també assessora als diferents Serveis i/o 

Unitats per tal que s´acreditin per la Docència. 

 

Composició 

La Comissió la formen els diferents tutors de les especialitats acreditades, representants dels 

metges en formació, un representant de la Unitat de Recerca, un representant designat per la 

Comunitat Autònoma, un representant del personal laboral de la institució i una secretària 

sense veu ni vot. El President de la Comissió i Cap d´Estudis és escollit per la Direcció . 

 

Director docent/Cap d’estudis:  Dr. P. Clavé. 

SecretariaTècnica Comissió docència:  Sra. Berta Chaves 

                                                             e-mail: comissiodocencia@csdm.cat 
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DESCRIPCIÓ I PLÀNOLS D’EQUIPAMENTS 

 

Planta Baixa 

Recepció Admissions 

Atenció a l’Usuari Treball Social 

Cafeteria públic  Botigues 

Consultes Externes Sala d’Actes  Aula d’Activitats 

Sala de Juntes  Direcció 

 

Soterrani 1 

Urgències Bloc Obstètric 

UCI  Unitat d’Odontologia 

Diagnòstic per la Imatge  Proves Complementàries 

Hospital de Dia  Rehabilitació 

Bloc Quirúrgic Sales de Cirurgia Menor UCSI 

 

Soterrani 2 

Vestuaris  Dormitoris 

Laboratori  Anatomia Patològica 

Servei de Vigilància de la Salut  Mortuori 

Esterilització  Compres, SSGG i Neteja 

Magatzem impresos  Centre de Càlcul 

Magatzem fungible  Gestió Econòmica 

Unitat de Recerca  Comitè de Treballadors 

Manteniment Electromedicina  Arxiu 

Farmàcia  Llenceria 

Docència  Cafeteria personal 

Biblioteca Departament de Persones 

 

Planta Primera 

Unitat 1 d'Hospitalització: Cirurgia - Especialitats quirúrgiques 

Unitat 2 d'Hospitalització: C.O.T.-C. Vascular 

Unitat 3 d'Hospitalització: Toco-Gine i Pediatria  

Unitat 4 d'Hospitalització: H. de Setmana 
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Planta Segona 

Unitat 5 d'Hospitalització: . Medicina Interna i Malalties infeccioses, Pneumologia 

Unitat 6 d'Hospitalització: Unitat de malalt complex crònic/Geriatria 

Unitat 7 d'Hospitalització: Cardiologia i Neurologia 

Unitat 8 d'Hospitalització: Oncologia i cures pal·liatives 
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L’ESPECIALITAT 

 

La Medicina Interna (MI) és una especialitat mèdica hospitalària que ofereix una atenció 

integral a les persones amb problemes de salut. 

L’internista haurà d’interessar-se per tots els problemes dels malalts, valorant-los des d’una 

visió global i integradora que abarqui des de la vessant de la promoció de salut i la prevenció 

de malaltia fins a la de malaltia-convalescència-curació.  

L’especialitat d’internista té com a inherent i diferencial en relació a altres especialitats la 

capacitat de raonament més versàtil, l’adquisició de nous coneixements multidisciplinars i la 

capacitat per assumir de forma global el diagnòstic i la terapèutica de pacients complexos o 

amb afectació multisistèmica.   

Així doncs, el que ha de perseguir l’internista ha de ser aconseguir l’excel·lència en la valoració 

globalitzadora i de síntesis del malalt i la seva malaltia, si bé pot aprofundir en qualsevol dels 

aspectes de la clínica per convertir-se’n en expert, en funció de les seves preferències. 

L’internista haurà d’actuar amb eficiència en els diferents nivells assistencials hospitalaris que 

intervenen en el diagnòstic i tractament de la malaltia (Urgències, Hospitalització, Consultes 

Externes, Hospital de Dia i  Hospitalització Domiciliaria ), assolint nivells d’excel·lència en 

l’atenció clínica diària dels pacients hospitalitzats.  

També haurà de tenir la capacitat per coordinar l’hospitalització amb l’assistència primària per 

tal d’assegurar-ne el contínuum assistencial.  

En l’actualitat, per una banda, la reducció generalitzada dels recursos hospitalaris ha desplaçat 

l’estudi de gran part de la patologia des de les àrees d’hospitalització a l’àrea d’atenció 

ambulatòria dels hospitals i per una altra, s’està redefinint l’estructura jeràrquica dels hospitals 

per tal d’adequar-la a l’atenció del pacient com a centre del sistema i davant de les noves 

necessitats sanitàries de la població: 

- En primer lloc, una societat que tendeix a invertir la piràmide d’edat amb una població 

geriàtrica emergent.  

- Un creixement de patologies molt prevalents a la societat (bronquitis crònica, 

insuficiència cardíaca...) i que demanen dels professionals noves formes d’abordar-les, 

amb Unitats d’Hospitalització Domiciliaria (UHD), Hospitals de Dia especialitzats amb 

equips multidisciplinars d’atenció a aquests tipus de pacients... 

- Unitats de Diagnòstic Ràpid per patologia greu no urgent. 

- Consultoria a Serveis quirúrgics  
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Així doncs, el resident haurà d’afrontar el repte d’adquirir la màxima formació possible en 

aquests nous camps que s’estan obrint darrerament en l’especialitat i caldrà que treballi en 

col·laboració amb altres especialistes en els diferents àmbits de l’atenció hospitalària. 

En relació al binomi MI-especialitats, l’especialista en MI actua com a consultor d’altres 

especialistes i, a la vegada, integra les opinions d’aquests en benefici de l’atenció integral del 

malalt. 

És important tenir capacitat adaptativa i proactiva, generant accions i actituds orientades al 

canvi, en funció de les noves exigències de la sanitat  que van encaminades cap a una atenció 

de qualitat i essent el pacient o ciutadà, l’eix entorn del qual gira tot l’engranatge sanitari. Per 

tant haurà d’interessar-se cada vegada més per:  

 

- la bioètica,  - avaluació de processos assistencials, 

- geriatria, - informàtica i tecnologia de la comunicació, 

- tècniques de microgestió, - utilització professional d’internet, 

- diagnòstic i teràpia sense ingrés, - utilització adequada de recursos, 

- elaboració de guies de pràctica, - atenció a les patologies més clínica prevalent 

de l’entorn. 

 

 

EL SERVEI DE MEDICINA INTERNA 

 

ASSISTÈNCIA 

El servei de Medicina Interna de l’Hospital de Mataró és un dels serveis troncals de l’hospital 

que atén les malalties de la població de la seva àrea d’influència i especialment  aquelles que 

tenen més prevalença. 

Es tracta d’un servei amb model d’atenció generalista, globalitzadora i integral del malalt, si bé 

hi han àrees d’expertesa en relació a determinades patologies.  

Disposa de diversos nivells assistencials que inclouen les àrees clàssiques d’Urgències, 

Hospitalització, Consulta Externa, l’Hospital de Dia i l’Hospitalització a Domicili. 

L’àrea d’hospitalització es troba ubicada fonamentalment a la Planta 2 de l’Hospital (Unitats 5, 6 

i 7) i en períodes d’augment de malalts també a la Planta 1 (Unitat 2 i 4) i planta 2 (Unitat 8).  

L´atenció al malalt es troba distribuïda en diferents àmbits assistencials en funció de la 

patologia aguda i predominant del pacient. Aquests àmbits estan participats conjuntament per 

metges especialistes de l´àmbit i metges internistes amb la finalitat de treballar en equip, 
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integrar la infermeria en aquests equips i desenvolupar el contínuum assistencial amb l’Atenció 

primària i Sociosanitària.  Els àmbits són: àmbit de malalties respiratòries (RES), 

cardiovasculars (CAR), malalties del sistema nerviós (MSN), llits d’àmbit general (GRL) (portats 

per internistes a on s’hi atenen malalts amb patologies no classificables en els altres àmbits), 

àmbit de malalties infeccioses (INF) i geriatria (GER) a on s’atén patologia aguda que afecta a 

malalts d’edat avançada, especialment fràgils i que es poden beneficiar de recursos específics 

per aquesta població (Assistent social, Rehabilitació, Infermeria especialitzada...)  La distribució 

dels diferents àmbits és la següent: Unitat 5 Medicina Interna, INF i respiratori, Unitat 6 

Geriatria i malalt crònic complex, Unitat 7 Cardiologia i  Neurologia i Unitat 8 Oncologia i 

Pal·liatius. En l´annex 1  trobareu la distribució dels llits de cada àmbit. 

No formant part del Servei però en estreta relació i ubicada a l’Hospital de Sant Jaume i Santa 

Magdalena hi ha una Unitat de Convalescència, que actuant com una unitat funcional central 

per l’Hospital, dóna servei en el procés de convalescència de determinades malalties (AVC, 

davallades funcionals produïdes per l’ingrés ...). 

 

 

 El quadre mèdic del servei està constituït per: 

 

CAP DEL SERVEI: 

 

Dr. Ramon Boixeda                                                Patologia general i pulmonar.             

 

METGES ADJUNTS DEL SERVEI: 

 

Dra. Pilar Barrufet ............................................... Malalties infeccioses / SIDA i Qualitat* 

Dr. Mateu Cabré ................................................. Patologia geriàtrica. 

Dra. Laia Arbones .............................................. Malalties infeccioses / SIDA 

Dra. Conxita Falgà ............................................. Patologia general i malaltia tromboembòlia 

Dra. Àngela Felip ................................................ Patologia cardiovascular/HTA 

Dr. Xavier Fernández ......................................... Patologia general i malalties sistèmiques. 

Dr. Lluís Force .................................................... Malalties infeccioses / SIDA  

Dra. María Larrousse............................... .......... Patologia general i cardiovascular 

Dra. Montse Mauri .............................................. Patologia general i malalties sistèmiques. 

Dr. Peter Reth..................................................... Hospital de Dia de Medicina Interna:  

 ............................................................... Unitat Insuficiència cardíaca 
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  ............................................................... Diagnòstic ràpid. 

Dra. Maria-Fernanda Solano .............................. Patologia infecciosa i tuberculosi. 

Dra. María Delgado............................ ................ Hospital a Domicili 

Dra. Sandra Bacca.......................................... ... Hospital a Domicili 

* Com a responsable de qualitat depèn directament de Gerència 

 

METGES RESIDENTS: En el Servei es formen metges residents de les especialitats de 

Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària, Psiquiatria, Oncologia, Cures Intensives i 

Anestèsia. 

 

METGES ESTUDIANTS: El servei de Medicina Interna també dona formació a estudiants de 

medicina de tercer i de rotatori de la UAB i UB i estudiants de pregrau de la Universitat de 

Barcelona i l’AECS. 

 

DOCÈNCIA 

Formant part dels objectius propis del CSdM, el Servei de MI participa en la docència tant de 

pregrau (estudiants de medicina de sisè curs UAB, estudiants de tercer i sisè curs de la UB, i 

crèdits lliures d’estudiants de l’AECS), com de postgrau amb l’acreditació progressiva en les 

diferents especialitats troncals per la formació de MIRs que es va iniciar fa uns anys amb la 

formació d’especialistes en Medicina familiar i comunitària. 

 

Tota l’activitat docent de l’Hospital ve canalitzada per la Comissió de Docència i els 

responsables de docència en el Servei són: 

 

Dr. Ramon Boixeda......................................... ... Professor associat de la UB.                                                                                    

Dr. Mateu Cabré ................................................. Professor associat de l’Escola d’Infermeria del    

Tecno-campus 

Dr. Lluís Force  ................................................... Tutor dels MIR de Medicina Familiar i 

Comunitària.  

 ............................................................................ Professor titular de l’Escola d’Infermeria del    

Tecno-campus  

Dra. María Larrousse....................................... .. Professora associada de la UB.  

Dra. Montserrat Mauri  ....................................... Professora associada per la UAB.                                                             

Dr. Peter Reth................................................. ... Tutor dels MIR de Medicina Interna 

Dra. Maria-Fernanda Solano .............................. Tutora dels MIR de Medicina Interna 
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El Servei organitza diferents sessions clíniques per la formació continuada dels seus membres 

com són dues sessions clíniques i una sessió bibliogràfica setmanals; una sessió de revisió 

d´un tema mensual  i una sessió mensual d´anàlisis de la mortalitat. A més, dins l´Hospital es 

fan un conjunt de sessions que poden ser d´interès pel metge en formació.  

També existeix una sessió setmanal tots els dimecres dirigida als residents en formació amb la 

discussió de casos clínics atesos pels propis residents en les seves diferents rotacions.  

En l´annex 2 trobareu un resum del conjunt de sessions de l´Hospital. 

 

LA FIGURA DEL TUTOR DE RESIDENTS: 

El tutor és el metge de la plantilla del Servei de Medicina Interna que està més directament 

relacionat amb el procés d’aprenentatge de l’especialista en formació durant la seva estada a 

l’Hospital. Per tant, ell és a qui té el resident com a principal referent per tractar qualsevol 

aspecte relacionat amb la seva formació: 

- És l’encarregat d’acollir i informar als nous residents quan arriben a l’Hospital. 

- És responsable de l’elaboració del programa de formació del resident (coordinació de 

les rotacions) adaptant el pla general a les característiques del centre. 

- És responsable d’avaluar els residents conjuntament amb els formadors al final de cada 

rotació i també anualment, fent-ho d’una manera no punitiva, sinó amb la voluntat 

constructiva de detectar punts febles i resoldre mancances. 

- És l’encarregat de vetllar per la formació del resident i perquè aconsegueixi la màxima 

competència tant clínica com en l’adquisició de valors i actituds ètiques fonamentals 

per l’exercici professional posterior de la medicina. 

- També vetllarà per la formació complementària (metodologia científica, recerca, 

habilitats comunicatives...) orientant cap a la realització d’activitats que permetin 

aconseguir aquest objectiu. 

- Actuarà com a motivador del resident: afavorint l’autocrítica, estimulant els punts forts, 

detectant necessitats i canalitzant els conflictes per tal que els objectius de la formació 

com especialista s’aconsegueixin amb èxit. 

- Motivarà els residents d’anys superiors perquè aprenguin a ensenyar. Farà 

conjuntament amb ells la supervisió dels residents de promocions posteriors afavorint 
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l’establiment d’una cadena de formació des dels residents més avançats cap als més 

novells. 

- Per aconseguir aquests objectius el tutor farà un seguiment observacional molt directa 

de les rotacions dels residents i mantindrà reunions periòdiques  (habitualment a la 

meitat i al final de cada  rotació, i sempre que el resident ho sol·liciti) per tal de fer una 

valoració continuada del procés de formació. 

 

RECERCA 

Si bé el CSdM té una missió bàsicament assistencial, junt amb l’interès per la docència també 

té una voluntat i el deure d’investigar. Aquesta activitat investigadora, per les característiques 

de l’Hospital, cal orientar-la fonamentalment en el camp de la recerca clínica.  

L’Hospital disposa d’una Unitat de Recerca biomèdica que orienta i dóna servei als metges de 

l’hospital i de l’àrea del Maresme en el disseny, elaboració i explotació de dades d’estudis de 

recerca. Es troba ubicada al soterrani 2 de l’Hospital. 

 

CAP DEL SERVEI: 

Dr. Mateu Serra 

 

SECRETÀRIA DE LA UNITAT: 

Sra. Berta Chaves 

 

Les línies de recerca del Servei de Medicina Interna són: 

 

a) Recerca en Envelliment. Aquesta línia està lligada a la Unitat de Geriatria d´Aguts i tracta 

tant aspectes organitzatius de l´atenció a la gent amb dependència com l´estudi d´aspectes  

nutricionals relacionats amb l´envelliment. 

 

b) Recerca en Malalties infeccioses. Aquesta línia estudia aspectes referents a la infecció 

nosocomial i  la seva prevenció. 

 

c) Recerca en factors de risc cardiovascular.  Aquesta línia contempla fonamentalment 

aspectes terapèutics de la HTA. 
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d) Recerca en malaltia tromboembòlia-venosa. Aquesta línia va lligada al projecte 

multicèntric RIETE impulsat per la Fundació Espanyola de Medicina Interna. 

 

e) Recerca en infeccions respiratòries i MPOC. Aquesta línia va lligada al GEMPAC (Grup 

Estudi Maresme en la Pneumònia Adquirida a la Comunitat) i estudis multicèntrics impulsats pel 

Grupo EPOC de la SEMI.   

 

En el Servei es mantenen actives unes bases de dades en relació a la infecció pel VIH, la 

tuberculosis, les malalties sistèmiques i del col·lagen i la síndrome de fatiga crònica. 

 

CONTINGUT I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ DE 

MEDICINA INTERNA 

 

- Duració: 5 anys. 

- Distribució de temps de formació: 

 

 Formació específica de Medicina Interna: 3 anys (es realitzarà el primer, el quart i  

el cinquè any). 

 Rotacions per altres especialitats: 2 anys (es realitzaran el segon i tercer any). 

 

 Els objectius generals de la formació han de ser: 

- Aconseguir capacitat i domini en l’obtenció de la història clínica, en la realització de 

l’exploració física adequada, i en l’ús i interpretació de la metodologia diagnòstica.  

- Capacitat i domini en la interpretació, característiques i limitacions de les dades que 

subministren les tecnologies diagnòstiques: ser capaç de fer per sí mateix les tècniques 

habituals de la pràctica quotidiana i, si cal, aprofundir en algunes d’elles. 

- Caldrà al finalitzar la residència s’hagi obtingut una qualificació acreditada en el suport 

vital avançat. 

- Cal aconseguir tot l’anterior amb una base científica i no d’una forma simplement 

intuïtiva, per tant es desitjable que s’adquireixin coneixements d’Epidemiologia Clínica i 

Medicina basada en l’evidència. 
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- Adquirir responsabilitats en la cura dels pacients i incorporar actituds ètiques en relació 

a la persona malalta atenent especialment als aspectes referents a l’establiment d’una 

positiva relació metge-malalt, tractant-lo amb respecte i mostrant-li empatia. 

- És important adquirir habilitats comunicatives cap al malalt i el seu entorn: aprendre a 

donar al pacient informació clara i concisa del seu estat de salut, així com també saber 

contactar amb els familiars, especialment  en situacions difícils (notícies adverses de 

malaltia greu, terminal o mort, sol·licitud d’autòpsies, enfrontament amb individus 

violents...). 

- Donada la visió integradora de la medicina interna en relació a la salut del malalt i al 

conjunt de patologies que el poden afectar, l’internista és un professional molt important 

en la formació pre i post graduada. Per tant, un dels objectius a aconseguir pel resident 

d’aquesta especialitat és adquirir les habilitats docents necessàries (pensament 

deductiu, raonament de les estratègies diagnòstiques i terapèutiques, interpretació 

correcta de les proves diagnòstiques, habilitats de comunicació...) per contribuir a la 

formació dels companys de promocions posteriors, de tal manera que s’estableixi una 

cadena de formació. 

- En relació a l’àmbit de la investigació durant el període de residència caldrà que es 

realitzin comunicacions a congressos en forma de comunicació oral i en format pòster, i 

alguna publicació en una revista científica. 

- El servei facilitarà la possibilitat de realitzar la Tesi Doctoral mitjançant la publicació 

d’articles originals d’investigació clínica. 

 

 A nivell de formació pràctica, els objectius a aconseguir de manera progressiva són: 

 

Resident de 1r any: 

- Primer contacte amb el centre. Adaptació a l’estructura i al seu funcionament. 

- Hospitalització a planta de MI:  

 D’una manera progressivament ascendent, assumirà la responsabilitat del malalt 

ingressat conjuntament i sota control estricte del Metge Adjunt de plantilla amb el que 

estigui realitzant la rotació.  

 Haurà d’adquirir progressivament domini en la realització de la història clínica i 

l’exploració física així com també el raonament del diagnòstic diferencial i el 
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coneixement de la utilitat, la indicació i la limitació de les exploracions diagnostiques 

habituals, així com de les indicacions terapèutiques. 

 També haurà d’anar adquirint progressivament les habilitats comunicatives esmentades 

abans. 

 Al final del primer any de rotació el resident haurà de tenir la capacitat per prendre 

decisions i establir pautes d’actuació a totes les patologies, en especial les de més 

prevalença (Insuficiència cardíaca i MPOC). També haurà de ser capaç d’elaborar un 

informe clínic de qualitat. 

 Tant a Urgències com a Planta aprenentatge de: puncions lumbars, toracocentesis, 

paracentesis, punció d’adenopaties perifèriques, sondatges digestius i vesicals, 

puncions arterials, i vies venoses perifèriques i centrals. 

 Serà obligada la presentació de casos clínics a les sessions clíniques del Servei i en 

sessions d’àmbit més general.  

 

- En l’àmbit d’Urgències: 

 caldrà assolir experiència en el maneig de la patologia urgent disminuint l’angoixa que 

produeixen aquests malalts. Aquesta formació s’obtindrà mitjançant la realització de 

guàrdies d’urgències a l’àrea de Medicina Interna i a Triatge. 

 aprenentatge d’intubació de vies respiratòries, obtenció de vies venoses perifèriques, 

puncions arterials i familiarització en l’obtenció de vies centrals (que es completarà 

durant la rotació per la UCI). 

- Valorar la necessitat d’estudi de l’idioma anglès si no es domina. 

- Valorar la necessitat de formació en maneig de “software” bàsic. 

- Adquirir habilitats per la recerca bibliogràfica. 

- Presentació de congressos d’àmbit local i publicació en revistes, almenys, d’àmbit local. 

 

Resident de 2n any: 

- Rotacions d’entre dos i quatre mesos per les diferents especialitats mèdiques tant a l’àrea 

d’hospitalització com a totes aquelles àrees en les que pugui ser profitós per 

l’aprenentatge del resident a judici del  tutor i del responsable de cada rotació. 
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- Haurà de dominar perfectament els procediments invasius propis de cada especialitat dels 

que havia iniciat l’aprenentatge el primer any.  

- Durant aquest any, i especialment mentre faci la rotació per la UCI, haurà de perfeccionar i 

dominar la intubació de vies respiratòries i l’obtenció de vies centrals. 

- Durant aquest any totes les guàrdies es faran a l’àrea de Medicina Interna, excepte mentre 

faci la rotació per la UCI que farà les guàrdies en aquest Servei. 

- Presentació habitual de sessions de casos clínics en tots els àmbits on es forma i d’altres 

de caire més general. 

- Progressió en la comunicació científica. 

- Valorar l’inici del programa de cursos de Doctorat. 

- Incorporació en alguna comissió de protocol assistencial. 

- Adquirir o prosseguir, si ja s’havia iniciat, la formació en la metodologia de Ciències de la 

Salut. Amb consens amb els tutors podrà realitzar el Post-grau en Recerca i Innovació del 

Consorci Sanitari del Maresme 

 

Resident de 3r any: 

- Seguirà fent rotacions de entre dos i quatre mesos per les diferents especialitats mèdiques 

iniciades el segon any de formació. 

- Perfeccionament de les habilitats en el tracte amb el malalt i els familiars establint una 

relació positiva amb ells, sobretot, en situacions especialment problemàtiques o 

estressants. 

- Al finalitzar aquest període de formació el resident hauria d’estar en condicions de 

responsabilitzar-se per complert dels malalts al seu càrrec tant a Urgències com a l’Àrea 

d’Hospitalització, sol·licitant assessorament puntual al metge de plantilla de Medicina 

Interna o especialitats. 

- Haurà de presentar sessions ja sense cap dificultat. 

- Caldrà que estigui fent ja el programa de cursos de Doctorat. 

- Comunicacions a congressos i publicacions (carta al director, nota clínica). 

 

Resident de 4t any: 
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- El resident farà les rotacions dels dos darrers anys de la seva formació a l’àrea 

d’hospitalització de MI. 

- Serà el responsable directe  (tot i que tutelada) dels malalts ingressats al seu càrrec. 

- Farà rotacions per les àrees especifiques que hi ha en el servei de Medicina Interna (Unitat 

Geriàtrica d’Aguts, TBC  i Malalties infeccioses) per perfeccionar les habilitats en el maneig 

d’aquests malalts. 

- Formació en les alternatives  a la hospitalització convencional. Rotació per l’Hospital a 

Domicili i l’Hospital de Dia. 

- Sota supervisió farà consulta externa per adquirir habilitat en l’aproximació diagnòstica i 

tractament del malalt ambulatori. 

- Treball en la continuïtat assistencial.  

- Progressió en tots els aspectes de la formació. 

- Familiarització amb l’àmbit de la docència donant suport d’aquest tipus als residents de 

primer i segon any. 

- Iniciar la recerca de tema de la Tesi Doctoral. 

- Caldrà que participi amb alguna comunicació a una revista científica (nota clínica, original). 

 

Resident de 5è any: 

- Any de rotació curricular dintre del servei de Medicina Interna per tal d’aprofundir la 

formació en les àrees d’interès i/o que tinguin relació amb el projecte de la tesi doctoral. 

- Alta capacitat de decisió i responsabilitat que el fa ser totalment autònom pel que fa al 

maneig del malalt a les àrees d’urgències, hospitalització i CCEE. 

- Inici / progressió en la realització de la Tesi Doctoral. Progressió en el currículum 

acadèmic-científic. Progressió en l’àmbit de la docència respectes als residents. Cap de 

residents de Medicina Interna. 
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PROGRAMA DE ROTACIONS DEL RESIDENTS DE MEDICINA INTERNA 

Rotació 

fetes dins el 

Servei de 

Medicina 

Interna 

RESIDENT 1 

Rotacions amb diferents adjunts 

del Servei de Medicina Interna 

(12 mesos) 

 

Rotacions 

per 

especialitat

s fora del 

Servei de 

Medicina 

Interna 

RESIDENT 2 
Cardiologia 

(3 mesos) 

Neurologia 

(2 mesos) 

Pneumologi

a 

(2 mesos) 

UCI 

(3 mesos) 

CAP ( 

primària) 

( 1 mes)  

Dermato (1 

mes) 

RESIDENT 3 
Endocrino 

(2 mesos) 

Digestiu 

(2 mesos) 

Reumato 

(1 mes) 

Hemato 

 (1 mes) 

Oncologia 

(3 mesos) 

Nefrologia* 

(3 mesos) 

Rotacions 

fetes dins el 

Servei de 

Medicina 

Interna 

RESIDENT 4 

Rotacions  amb diferents adjunts 

del Servei de Medicina interna (6 mesos) i atenció primària ( 1mes) 

 

Infeccioses 

(3 mesos) 

UGA 

(3 mesos) 

RESIDENT 5 
Rotacions amb diferents adjunts del Servei 

de Medicina Interna (9 mesos) 

Optativa** 

(2-3 mesos) 
 

 

*  Rotació extrahospitalària en el ServeI de Nefrologia de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 

 

**  Rotació que el resident i/o el tutor considerint útil per completar la seva formació. 
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OBJECTIUS A ACONSEGUIR PEL RESIDENT A LES ROTACIONS 

 

CARDIOLOGIA 

DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT 

La Unitat de Cardiologia de l’Hospital de Mataró disposa de diversos nivells assistencials que inclouen l’ 

àrea d’Hospitalització, les Consultes Externes pròpies i de l’ICS, i el gabinet d’Exploracions 

Complementàries que inclou l’ecocardiografia (ecografia convencional, eco-stress i ECO TE), Holter i 

ergometria convencional. A més té relació funcional amb hospitals de tercer nivell per la realització 

d’estudis diagnòstics i/o terapèutics invasius (estudis i tractaments d’hemodinàmia, estudis 

electrofisiològics, cirurgia de revascularització...) 

El quadre mèdic de la unitat està constituït per: 

 

CAP DE LA UNITAT: 

Dr. Alfons Sualís 

 

METGES ADJUNTS DE LA UNITAT: 

Dr. Juan José Alonso 

Dr. Alberto Cacace 

Dra. Berta Ferreiro 

Dr. Emilio Galindo 

Dr. Ilich Miguel Geldres 

Dra. Irma Molina 

Dra. Sílvia Rodero 

Dr. Josep Maria Viguer  

 

OBJECTIUS A ASSOLIR DURANT LA ROTACIÓ 

 Aconseguir capacitat i domini en l’obtenció de la història clínica i en la realització de l’exploració 

física en els malalts amb cardiopatia en general i en particular en aquelles situacions que són 

més prevalents a Medicina Interna: valoració del dolor toràcic, síndrome coronària aguda, 

insuficiència cardíaca, síncope, arítmies, valoració de valvulopaties. 

 Aprendre a contrastar les dades obtingudes per l’anamnesi i l’exploració amb les que s’han 

obtingut en les proves complementàries bàsiques: radiologia, ECG, ecocardiografia 
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convencional, eco-stress, ergometria convencional, Holter, SPECT cardíac, coronariografia, TAC 

coronari, RMN cardíaca i estudis electrofisiològics. 

 Interpretar correctament les alteracions electrocardiogràfiques de les patologies més freqüents i 

fent èmfasi especialment en les arítmies i la cardiopatia isquèmica que caldrà, al final de la 

rotació, que en domini el seu coneixement, detectant especialment les situacions que tenen 

tractament urgent. 

 Aprendre les indicacions de les proves cardiològiques especialitzades (ecografia convencional, 

Eco-stress, ergometria convencional, Holter, SPECT cardíac, coronariografia, TAC coronari, 

RMN cardíaca i estudis electrofisiològics). Seria interessant que assolís uns coneixements bàsics 

d’aquestes proves per saber-ne les indicacions i les limitacions tant tècniques com clíniques i 

comprendren els informes dels resultats. 

 Aprenentatge del maneig de les patologies següents: 

 

 Cardiopatia isquèmica: 

 Tractament a la fase aguda de l’IAM i l’angor, així com exploracions complementaries que s’han 

de realitzar (valoració d’isquèmia residual, funció ventricular…). 

 Detecció de grups de risc.    

 Prevenció secundària de l’IAM.  

 Indicacions del cateterisme primari i la trombòlisi, coneixement dels fàrmacs emprats 

habitualment (nous antiagregants, criteris per realització de proves/tractaments invasius...). 

 Criteris d’ingrés a sala d’hospitalització convencional i la UCI. 

 Cardiopatia isquèmica crònica: l’èmfasi en la detecció de reaguditzacions, complicacions, 

tractament i prevenció secundària, així com el control dels factors de risc coronari). 

 Arítmies: 

 Ús amb seguretat dels antiarítmics de primera línia i nocions bàsiques de les indicacions dels de 

segona línia. 

 Indicacions i tècnica de cardioversió. 

 Indicacions del marcapàs i coneixements bàsics sobre els tipus de marcapàs. 

 Valvulopaties: 
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 Tractament mèdic i indicacions de la cirurgia en aquestes patologies. 

 Criteris de severitat. 

 Identificació dels problemes urgents que apareixen en les sales d’hospitalització cardiològica. 

 Aprendre les indicacions de descoagulació en cardiologia (arítmies, cardiopatia isquèmica i 

valvulopaties). 

 Familiarització amb les tècniques terapèutiques invasives i les seves complicacions. 

 Familiarització amb el maneig del malalt cardiològic a CCEE. 

 

Per aconseguir aquests objectius el resident de MI durant la seva rotació per Cardiologia farà: 

 Període assistencial a planta. 

 Rotació per CE. 

 Període de rotació per les exploracions complementàries que es fan a l’hospital (ECO, 

ergometria convencional i Holter) per familiaritzar-se amb les seves indicacions i limitacions. 

 

UNITAT DE CURES INTENSIVES (UCI) 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

El servei de la UCI de l’Hospital de Mataró disposa de 12-14 llits d’hospitalització per atendre malalts 

crítics, donant suport a la resta de serveis mèdics i quirúrgics de l’Hospital. 

Disposa de recursos tecnològics per atendre els malalts amb patologia mèdica i quirúrgica en situació 

crítica. 

El quadre mèdic de la unitat està constituït per: 

 

CAP DE SERVEI: 

Dr. Juan Carlos Yébenes 

 

METGES ADJUNTS DEL SERVEI: 

Dr. Jordi Almirall 

Dra. Glòria Miró 

Dr. Rafael Martínez 

Dr. Manel Solsona 

Dra. María de la Torre 

Dr. Pablo Pujol 
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Dr. Juan Méndez 

Dra. Estel Guell 

Dr. Jose Mª Gil 

Dr. Itziar Martinez 

 

 

OBJECTIUS A ASSOLIR DURANT LA ROTACIÓ 

 Durant el seu pas per la UCI cal que el resident adquireixi pràctica amb el més gran nombre de 

procediments terapèutics i quirúrgics invasius per tal d’adquirir-ne la màxima expertesa en la 

seva realització: 

 Col·locació de vies centrals (catèters venosos centrals i Swan-Ganz) 

 Catèters perifèrics arterials i venosos 

 Drenatges toràcics 

 Ventilació mecànica (intubació, paràmetres de ventilació i modalitats, extubació) 

 Tècnica d’hemofiltració 

 Profunditzarà en el coneixement de la fisiopatologia dels paràmetres que intervenen en 

l’estabilitat hemodinàmica dels malalts: 

 transport d’oxigen  

 oxigenació i ventilació  

 equilibri de líquids 

 Profunditzarà en el coneixement del diagnòstic i tractament de les grans síndromes que 

habitualment s’atenen en aquest Servei especialment les que tenen un caràcter marcadament 

mèdic però amb criteris de criticitat que el fan susceptible de control a la UCI: 

 Xoc 

 Síndrome coronària aguda: maneig i tractament (IAM, angor inestable, aneurisme 

dissecant) 

 Malalt respiratori [insuficiència respiratòria hipoxèmica i/o hipercàpnica, tècniques de 

ventilació no invasiva (BIPAP)...] 

 Malalt sèptic: aproximació de la teràpia empírica de les principals malalties sèptiques 

(pneumònia greu, sepsis urinària, peritonitis secundària, sepsis per catèter, 

meningitis/infeccions del sistema nerviós central, infecció nosocomial) 

 Politraumàtic. 

 valoració primària, secundària i terciària.  
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 coordinació en l’establiment de prioritats en el diagnòstic i tractament 

d’aquest malalts. 

 Malalt postquirúrgic. 

 control del dolor 

 estabilització hemodinàmica 

 ajust del balanç de líquids 

 control de la nutrició (enteral i parenteral). 

 Malalt amb insuficiència renal aguda. 

 estabilització hemodinàmica 

 control de líquids 

 criteris de dialització. 

 Reanimació cardiopulmonar (RCP): 

 RCP Bàsica i Avançada: maneig exhaustiu de totes les tècniques implicades en la 

reanimació (realitzarà els cursos adients per assolir aquest objectiu):  

 control via aèria (boca a boca, tub de mayo-ambú, IOT, traqueostomia 

percutània, intubació retrògrada) 

 massatge cardíac (desfibril·lació i drogues). 

 Durant la seva rotació i posteriorment a la seva rotació per la UCI realitzarà guàrdies en 

el servei  (durant la rotació totes seran a la UCI i posteriorment farà 1 guàrdia mensual) 

 També durant la seva rotació per la UCI farà durant 1 mes una rotació (de 8-9 h pels 

matins) pel servei d’Anestèsia i Reanimació per millorar en la tècnica d’intubació.  

 Guàrdies 

 Durant la rotació per la UCI el resident de M.I. realitzarà guàrdies en aquest Servei. 

 

PNEUMOLOGIA 

DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT 

La Unitat de Pneumologia de l’Hospital de Mataró disposa de diversos nivells assistencials que inclouen 

l’Àrea d’Hospitalització, Consultes Externes pròpies i de l’ICS, Hospital de Dia i gabinet d’Exploracions 

Complementàries que inclou tècniques invasives (fibrobroncoscòpia, biòpsia pleural), proves funcionals 

respiratòries i poligrafia respiratòria. A més té una gabinet de diagnòstic i tractament de malalts amb 

SAHS, d’asma bronquial, de control de malalts amb oxigeno teràpia domiciliària, circuit de diagnòstic 

ràpid i porta a terme un programa de gestió de casos de malaltia pulmonar evolucionada. 

El quadre mèdic de la unitat està constituït per: 
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CAP DE LA UNITAT: 

Dra. Pilar Ortega 

 

METGES ADJUNTS DE LA UNITAT: 

Dr. Xavier Vilà 

Dra. Laura Ovejero 

Dr. Jordi Juanola 

Dr. Alejandro Robles  

 

 

OBJECTIUS A ASSOLIR DURANT LA ROTACIÓ 

 Aconseguir capacitat i domini en l’obtenció de la història clínica i en la realització de l’exploració 

física en malalts amb malaltia respiratòria i en especial en els malalts amb patologia difusa 

pulmonar, asma bronquial, malalties professionals... 

 Aprofundir en el maneig de les malalties cròniques pulmonars.  

 Aprofundir en la interpretació de les proves funcionals respiratòries. 

 Ampliar coneixements del maneig ambulatori (Hospital de Dia) i hospitalari dels malalts amb 

patologia crònica evolucionada. 

 Aprofundir en el diagnòstic i maneig de la SAHS. 

 Familiarització bàsica amb les tècniques invasives de Pneumologia: fibrobroncoscòpia, biòpsia 

pleural... 

 

Per aconseguir aquests objectius el resident de M.I. durant la seva rotació per Pneumologia farà: 

 període assistencial a planta. 

 Rotació per CE / Hospital de Dia. 

 Període de rotació per les Exploracions Complementàries que es fan a l’Hospital.  

 Participació a les sessions multidisciplinars que aquesta Unitat realitza amb altres Serveis de 

l’Hospital (Radiologia, Anatomia patològica, Oncologia...). 
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NEUROLOGIA 

DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT 

La Unitat de Neurologia de l’Hospital de Mataró com la majoria d’especialitats mèdiques d’aquest hospital 

té diversos nivells d’assistència que comprèn: l’Àrea d’Hospitalització, Consultes Externes pròpies i de 

l’ICS, Hospital de Dia (administració de toxina botulínica) i gabinet d’Exploracions Complementàries que 

inclou electroencefalografia, electromiografia i eco-doppler transcranial. A més té una consulta externa 

especialitzada en malalts amb demència.  

El quadre mèdic de la unitat està constituït per: 

 

 

CAP DE LA UNITAT: 

Dr. Ernest Palomeras 

 

METGES ADJUNTS DE LA UNITAT: 

Dr. Antoni Cano 

Dr. Ernest Palomeras 

Dra. Pilar Sanz  

Dra. Vicky Casado 

Dra. Desiré Muriana 

Dr. Nicolás Guanyabens 

Dra. Pilar Fossas 

 

OBJECTIUS A ASSOLIR DURANT LA ROTACIÓ 

 Saber realitzar una correcta anamnesi del pacient amb manifestacions neurològiques que orienti 

de manera adequada cap a l’elaboració d’una hipòtesi diagnòstica. 

 Saber realitzar una exploració neurològica complerta i correcta, consistent amb la hipòtesi 

diagnòstica prèvia. D’aquesta manera podrà obtenir dades més acurades de la situació del 

malalt que li permetran indicar les exploracions complementàries més adients. 

 Cal que conegui els criteris d’indicació d’una prova neurològica determinada i no una altra (ex. 

TAC vs. RNM) en funció de la patologia que presenta el malalt. 

 Ha d’adquirir expertesa en la valoració dels principals símptomes d’àmbit neurològic (cefalea, 

trastorns del nivell de consciència, alteracions de les funcions cognitives, alteracions de les 
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funcions motora, sensitiva i cerebel·losa...) i els criteris d’indicació de valoració neurològica 

especialitzada. 

 Per la seva prevalença, en relació a la patologia vascular cerebral és important que aprofundeixi 

en: 

 l’anamnesi i l’exploració amb l’orientació de la possible topografia de la lesió.  

 la interpretació de les exploracions radiològiques (TAC i RNM). 

 el coneixement de la terminologia de l’etiologia i la topografia. 

 el tractament. 

 Familiaritzar-se en el coneixement d’altres malalties neurològiques (cefalees, epilèpsia, 

demència, patologia neuromuscular, Parkinson...). 

 Familiaritzar-se amb els tractaments neurològics habituals. 

 Assolir coneixements bàsics de l’EEG, l’EMG i el doppler transcranial per saber-ne les 

indicacions i les limitacions tant tècniques com clíniques i comprendre’n els informes dels 

resultats.  

 

Per aconseguir aquests objectius el resident de MI durant la seva rotació per Neurologia farà: 

 període assistencial a planta. 

 rotació per CE / Hospital de Dia. 

 rotació per les exploracions complementàries d’aquest servei que es fan a l’Hospital. 

 

REUMATOLOGIA 

DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT 

La Unitat de Reumatologia de l’Hospital de Mataró, depèn del Servei de M Interna i comprèn una unitat 

fonamentada bàsicament en CE i en atenció a intercosultes generades en altres serveis tant de l’àmbit 

mèdic com quirúrgic. 

El quadre mèdic de la unitat està constituït per: 

 

METGESSES ADJUNTES DE LA UNITAT: 

Dra. Mònica Coll 

Dra. Anna Lafont 

Dra. Núria Segalés 
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OBJECTIUS A ASSOLIR DURANT LA ROTACIÓ 

 Saber realitzar una correcta anamnesi del pacient amb manifestacions reumatològiques, que 

orienti de manera adequada cap a l’elaboració d’una hipòtesi diagnòstica. 

 Saber realitzar una exploració reumatològica complerta i correcta, consistent amb la hipòtesi 

diagnòstica prèvia. 

 Adquirir un criteri adequat per tal de demanar les proves tant de laboratori com d’imatge, més 

adients en base a la patologia que presenta el malalt. 

 Saber interpretar la radiologia simple de l’aparell locomotor, bàsicament la de columna, 

articulacions de la pelvis i genolls. 

 Saber realitzar l’artrocentesi de genoll. 

 Saber utilitzar de manera correcta els antiinflamatoris més emprats a la pràctica clínica. 

 Aprofundir en els conceptes bàsics en relació a l’osteoporosi, els mètodes de diagnòstic i el 

tractament (amb especial èmfasi en relació a l’osteoporosi corticoidea). 

 

 

Per aconseguir aquests objectius el resident de MI durant la seva rotació per Reumatologia farà: 

 Període assistencial a CE d’aquesta unitat. 

 

 

ENDOCRINOLOGIA 

DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT 

La Unitat d’Endocrinologia de l’Hospital de Mataró atent fonamentalment els malalts a CE tant pròpies 

com de l’ICS. També realitza interconsultes a altres serveis tant mèdics com quirúrgics. 

Ocasionalment té al seu càrrec malalts ingressats: és el cas bàsicament de malalts amb diabetis tipus I 

amb descompensacions metabòliques controlades en el servei o la realització de proves especifiques en 

l’àmbit de l’especialitat com per exemple la prova de la set. 

El quadre mèdic de la unitat està constituït per: 

 

CAP DE LA UNITAT: 

Dr. Enric Ballestar 

 

METGESSES ADJUNTES DE LA UNITAT: 
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Dra. Eduarda Pizarro. 

Dra.  Elena Guanyabens 

 

OBJECTIUS A ASSOLIR DURANT LA ROTACIÓ 

 Adquirir habilitat en la realització de la història clínica, orientada a la malaltia endocrinològica. 

 Familiaritzar-se amb les malalties endocrinològiques més prevalents que es veuen a la Unitat 

però que són susceptibles també de ser vistes en l’àmbit de la medicina interna (per exemple: 

malalties del tiroides, glàndules suprarenals...) però especialment la diabetis mellitus. 

 Concretament en relació a la diabetis mellitus:  

 Aprendre els criteris diagnòstics de la diabetis mellitus tipus II i saber quan està indicat 

realitzar els tests adequats per arribar-ne al diagnòstic. 

 Aprofundir en el maneig de la diabetis mellitus tipus II, tant del tractament de 

manteniment com de les complicacions metabòliques i orgàniques. 

 Adquirir expertesa en la utilització dels antidiabètics orals i les insulines clàssiques i 

familiaritzar-se amb els nous tipus d’insulines i d’antidiabètics orals. 

 Adquirir nocions de les malalties endocrinològiques menys prevalents. 

 Per aconseguir aquests objectius el resident de MI durant la seva rotació per endocrinologia farà: 

 Període assistencial a CE d’aquesta unitat. 

 

APARELL DIGESTIU 

DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT 

La Unitat d’Aparell digestiu de l’Hospital de Mataró és un servei assistencial que atén la patologia pròpia 

de l’especialitat. 

Té diversos nivells d’assistència: Consultes Externes, Hospital de Dia, UCSI, Urgències i Hospitalització 

(atén consultes d’altres serveis).   

Les exploracions complementàries que realitza són les següents:  

 endoscòpia digestiva diagnòstica (fibrogastroscòpia i fibrocolonoscòpia) 

 endoscòpia terapèutica: tractament de lesions sagnants (esclerosi, banding i coagulació amb 

Argó), polipectomia endoscòpica i col·locació de sondes de gastrostomia) 

 CREP 

 gabinet d’exploracions funcionals digestives. 
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CAP DE LA UNITAT: 

Dr. Josep Mª Castellví 

 

METGES ADJUNTS DE LA UNITAT: 

Dra. Mercè Delgado 

Dra. Manuela Sampedro 

Dra. Llúcia Titó 

Dr. Miguel Martínez 

Dra. Bàrbara Gómez 

Dra. Sílvia Carrión 

 

OBJECTIUS A ASSOLIR DURANT LA ROTACIÓ 

 Familiaritzar-se amb el coneixement de les exploracions endoscòpiques que li permetin obtenir 

un millor criteri de cara a plantejar una prova determinada en funció d’una sospita diagnòstica. 

 Aprofundir en el coneixement de les malalties de l’aparell digestiu més prevalents:  

 Abordatge diagnòstic i terapèutic del malalt amb dolor abdominal. 

 Reflux gastroesofàgic. 

 Enfoc diagnòstic i terapèutic de les hepatitis. 

 Aproximació diagnòstica i diagnòstic diferencial de la diarrea crònica (síndromes de 

malabsorció i malaltia inflamatòria intestinal). 

 Aprofundir en maneig del malalt cirròtic en situació d’estabilitat i en les 

descompensacions. 

 Ampliar coneixements en relació al maneig del malalt amb HDA cirròtic i no cirròtic,  fent 

especial  èmfasi en les indicacions de l’endoscòpia en aquests malalts.  

 Valoració de la patologia biliar-pancreàtica. 

 

Per aconseguir aquests objectius el resident de MI durant la seva rotació per Digestiu farà: 

 Període assistencial a CE d’aquesta Unitat. 

 Atenció de malalts atesos a l’Hospital de Dia. 

 Rotació per les Exploracions Complementàries d’aquest Servei que es fan a l’Hospital. 

 Col·laboració amb les interconsultes que realitza aquesta unitat de demandes generades per 

altres unitats o serveis. 
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 Participació a les sessions multidisciplinars que aquesta unitat realitza amb altres serveis de 

l’hospital (Cirurgia, Oncologia, Anatomia patològica...). 

 

 

ONCOLOGIA 

DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT 

La Unitat d’Oncologia de l’Hospital de Mataró disposa de llits d’hospitalització tant de malalts amb 

patologia aguda com llits d’atenció a malalts fonamentalment pal·liatius. També disposa d’un Hospital de 

Dia per la realització de QT ambulatòria i dispensaris pel seguiment ambulatori dels malalts. 

 

Dins de la Unitat d’Oncologia (donat que el major nombre de malalts que atén són malalts de l’àmbit 

oncològic) però amb caràcter d’una Unitat central que atén demandes d’altres serveis mèdics i quirúrgics, 

hi ha un equip de Cures Pal·liatives format per un metge i una infermera. 

 

CAP DE LA UNITAT: 

Dra. Pilar Lianes 

 

METGES ADJUNTS DE LA UNITAT: 

Dra. Susana Martínez 

Dra. Montserrat Zanuí 

Dra. Montserrat Velasco 

Dra. Rosa Querol 

Dr. Renato Dario Salguero 

 

OBJECTIUS A ASSOLIR DURANT LA ROTACIÓ 

 Aprendre a realitzar la història clínica amb l’enfoc del malalt des del punt de vista oncològic (1r 

símptoma, 1r diagnòstic de neoplàsia, recidives posteriors....). 

 Aprendre a diagnosticar i tractar les complicacions més freqüents dels malalts amb QT, tant 

immediates com tardanes. 

 Familiaritzar-se amb els nous tractaments immunosupresors i aprofundir amb els més utilitzats, 

fonamentalment en relació a les seves indicacions i efectes secundaris. 
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 És important que vagi a les sessions i comitès de tumor que es realitzen amb els altres serveis 

(Cirurgia, Ginecologia, Radiologia i Anatomia patològica) amb la intenció que adquireixi una visió 

multidisciplinar del malalt oncològic. 

 Aprofundir en el tractament de la informació sobre la malaltia neoplàsica en relació al malalt i el 

seu entorn (saber donar males notícies, adquirir recursos psicològics de suport...). 

 Millorar els coneixements del maneig del malalt oncològic en les fases finals de la seva malaltia 

(tractament de símptomes, aferrissament terapèutic, mesures de suport al malalt i a la família...). 

 Conèixer l’existència de nous protocols de tractament amb fàrmacs de segona línia (tractaments 

immunomoduladors, Ac monoclonals...). 

 

Per aconseguir aquests objectius el resident de MI durant la seva rotació per oncologia farà: 

 Període assistencial a planta i a CE. 

 Col·laboració amb les interconsultes que realitza aquesta Unitat de demandes generades per 

altres unitats o serveis. 

 Participació a les sessions multidisciplinars que aquesta Unitat realitza amb altres Serveis de 

l’Hospital (Cirurgia, Digestiu, Pneumologia, Ginecologia, Radiologia i Anatomia patològica...). 

 Participació a les sessions multidisciplinars que es realitzen en el Servei amb els professionals 

que estan implicats en el maneig dels malalts oncològics (Infermeria, Assistent Social, 

Psiquiatria...) 

 Atenció de malalts atesos a l’Hospital de Dia. 

 

 

NEFROLOGIA 

DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT 

Donat que l’Hospital de Mataró no disposa de Servei de Nefrologia, aquesta rotació es realitzarà durant 

tres mesos a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona segons acord previ amb dit hospital. Mentre 

faci aquesta rotació el resident seguirà fent les guàrdies de M.I. habituals al nostre hospital. 

Dita rotació s’efectuarà fonamentalment a la planta d’hospitalització d’aguts i en funció dels interessos de 

cada resident es podran fer estades curtes a altres unitats d’aquest servei (Unitat de trasplantament, 

Hemodiàlisi...) per tal de conèixer la patologia que s’hi atén. 

El quadre mèdic de la unitat està constituït per: 
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CAP DE SERVEI: 

Dr. Jordi Bonal  

 

METGES ADJUNTS DEL SERVEI: 

Dra. Maruja Navarro  

Dr. Ricardo Lauzurica 

Dra. Laura Cañas 

Dra. Maria Isabel Troya 

Dra. Assumpta Serra 

Dr. Javier Juega 

Dra. Elena Marco 

Dra. Fredzzia Graterol 

Dra. Ioana Bancu 

 

OBJECTIUS A ASSOLIR DURANT LA ROTACIÓ 

 Millorar el coneixement global del maneig del malalt amb insuficiència renal aguda (IRA) que es 

concretarà en: 

 El diagnòstic i diagnòstic diferencial de la IRA. 

 Tractament de la IRA tant en relació al tractament farmacològic com en el maneig del 

balanç de líquids, de l’equilibri àcid-base i dels ions. 

 Criteris de gravetat i de valoració de realitzar diàlisi urgent. 

 Quan s’ha de plantejar en un malalt amb IRA la pràctica d’una biòpsia renal? 

 

 Aprofundir en el tractament dels malalts amb insuficiència renal crònica: el balanç hídric i de ions, 

l’equilibri àcid-base, prevenció de l’hiperparatiroïdisme secundari... 

 Tenir coneixements bàsics de la tècnica d’hemodialisi. 

 Conèixer les possibles complicacions que poden presentar els malalts amb IRC en programa 

d’hemodiàlisi i el seu tractament. 

 Conèixer les complicacions mèdiques que poden presentar els malalts portadors d’un 

trasplantament renal i adquirir nocions bàsiques del quadre clínic de rebuig del trasplantament. 

 Aprofundir en les malalties més prevalents que poden tenir afectació renal i les seves 

característiques clíniques (HTA, DM, nefroangiosclerosis, malalties sistèmiques...). 
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Per aconseguir aquests objectius el resident de MI durant la seva rotació per nefrologia farà: 

 Període assistencial a planta. 

 Col·laboració amb les interconsultes que realitza aquest Servei de demandes generades per 

altres serveis. 

 

 

DERMATOLOGIA 

DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT 

La unitat de Dermatologia de l’Hospital és un servei assistencial amb activitat principal a Consultes 

Externes  i activitat quirúrgica i amb interconsultes a Planta d’hospitalització. En el darrer any  esta  

cogestionat amp el Servei de Dermatologia de l’HGTiP  

El quadre mèdic de la unitat està constituït per: 

 

METGES ADJUNTS DE LA UNITAT: 

Dra. Gemma Sais 

Dra. Patrícia Serrano 

Dra. Natàlia Moreno 

 

OBJECTIUS A ASSOLIR DURANT LA ROTACIÓ 

 L´exploració dermatològica. Reconeixement de les lesions cutànies elementals, primàries i 

secundàries. El procés diagnòstic dermatològic en base a tipus, distribució i evolució de les 

lesions. 

 Patologies dermatològiques inflamatòries i infeccioses més prevalents en el nostre medi. 

Diagnòstic i tractament. 

 Reaccions tòxiques-al·lèrgiques. Principals entitats clíniques. Marcadors de gravetat, pronòstic i 

tractament. 

 Precàncer i càncer de pell i mucoses. Melanoma malige. Limfomes cutanis. Síndromes 

paraneoplàsics. 

 La pell i els òrgans interns. Manifestacions dermatològiques de les malalties sistèmiques. 

 

Per aconseguir aquests objectius el resident de M.I. farà: 

 Període assistencial a CE d’aquesta Unitat. 
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 Col·laboració amb les interconsultes generades per altres Serveis. 

 

ATENCIO PRIMÀRIA: Centre Cirera-Molins 

DESCRIPCIÓ DEL CENTRE 

La rotació per atenció primària es farà en l’Àrea Bàsica de Cirera-Molins. 

 

Coordinació: Dr. Buxadé 

Responsable de docència: Dr. Montero 

Metges adjunts:  Dr. Hinojosa 

 Dra. García 

 Dra. Marta 

 Dra. Torrellas 

 Dr. Flores 

 Dra. Serra 

 Dra. Serrano 

 Dra. Guardia 

 

OBJECTIUS A ASSOLIR DURANT LA ROTACIÓ 

Conèixer el pacient i les malalties com un procés longitudinal, és a dir,  en l’etapa anterior i posterior a la 

seva hospitalització. 

 Familiaritzar-se en la promoció de la salut , aspectes preventius i detecció precoç de les malalties 

més prevalents . 

 Adquirir coneixements en la continuitat assistencial i coordinació entre els diferents nivells 

d’atenció. 

 

Per aconseguir aquests objectius es farà: 

 Dues estades tutelades d’un mes. La primera d’elles en el primer semestre de R2 i la segona 

durant el quart any de la residència. 

 Atenció dels pacients atesos pel tutor.  

 Participació amb els criteris de derivació a CE de Medicina Interna del nostre Centre. 

 Participació en les sessions clíniques. 
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UNITAT GERIÀTRICA/MALALT CRÒNIC COMPLEX  

DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT 

 

La Geriatria té com a missió el maneig de malalts d’edat avançada (>80 anys) fonamentat en quatre 

elements claus: 

1. Un entorn físic preparat (rellotges i calendaris per orientar-se, espais confortables, passamans 

als passadissos per facilitar la deambulació ) 

2. Atenció centrada en el pacient (protocols per millorar l’autocura, la continència, la nutrició, la 

mobilitat, el son, les cures de la pell, l’humor i l’estat cognitiu, que  se’n fa càrrec la infermera. 

3. Planificació de l’alta (avaluació de les necessitats sanitàries i socials a l’alta, implicació del 

cuidador principal, participació de Treball Social...). 

4. Revisió de les cures mèdiques (implementació de protocols per evitar procediments o 

medicaments innecessaris per evitar potencials iatrogènies).  

 

Aquesta Unitat està formada per un equip de professionals que comprèn: metge i infermera 

especialitzats, assistent social, fisioterapeuta i dietista, per tal que el malalt pugui beneficiar-se d’un 

abordatge multidisciplinar de la seves patologies.  

 

També atén les demandes generades a altres serveis de l’Hospital. Aquesta Unitat disposa de llits 

d’hospitalització, Hospital de Dia, CE especialitzada i està en contacte estret amb altres Centres 

fonamentalment de caràcter Sociosanitari de l’àrea d’influència del nostre Hospital. 

 

OBJECTIUS A ASSOLIR DURANT LA ROTACIÓ 

 Saber distingir entre una situació normal i els canvis fisiològics relacionats amb l’edat. 

 Conèixer i avaluar les síndromes geriàtriques: immobilitat, caigudes, úlceres per pressió, 

incontinència urinària, ús dels catèters, quadre confusional agut, deteriorament cognitiu i 

trastorns de l’humor. 

 Avaluar i resoldre el problemes mèdics comuns en relació amb els resultats funcionals , qualitat 

de vida, comorbiditats, canvis fisiològics relacionats amb l’edat que poden alterar la resposta al 

tractament així com l’ús dels medicaments.  
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 Aprendre a clarificar els límits de diagnòstic i tractament en la població geriàtrica (“saber parar a 

temps”, familiaritzar-se amb el concepte d’aferrissament terapèutic). 

 Conèixer i dominar els índexs per mesurar la funcionalitat, fragilitat i pronòstic en aquest 

col·lectiu de malalts ( l’escala de Barthel, l’índex de Katz...). 

 Coneixement d’estratègies de promoció de la salut i estratègies de prevenció secundària en els 

ancians. 

 Saber identificar mesures de prevenció per evitar riscos de l’hospitalització (delírium, ús de 

restriccions físiques, caigudes, úlceres per pressió, incontinència urinària, desnutrició, pèrdua 

funcional i pèrdua de les activitats bàsiques de la vida diària). 

 Individualitzar la prescripció mèdica en els ancians per maximitzar l’eficàcia i adherència del 

tractament i minimitzar la toxicitat. Conèixer la llista de Beers de medicaments contraindicats en 

els ancians. 

 Dirigir-se als ancians en el context de les seves pròpies situacions (considerar a la família, estat 

cognitiu, forma de vida) i incorporar-ho dintre de la presa de decisions mèdiques. 

 Adquirir habilitats de comunicació interpersonal:  

 Comunicar-se de forma sensible i clara amb els pacients amb problemes sensorials. 

 Comunicar-se de forma efectiva amb la família dels pacients, cuidadors i els membres  

de l’equip multidisciplinar.  

 Aprofundir en el fet de  treballar en coordinació amb altres professionals. Saber en que consisteix 

un abordatge multidisciplinar del malalt.  

 Conèixer la importància que té la rehabilitació dels malalts hospitalitzats, en especial els que són 

d’edat més avançada per la seva major fragilitat. 

 Saber coordinar i gestionar el contínuum assistencial que inclou una planificació correcta de l’alta 

especialment del pacients amb patologia complexa. 

 Planificar o implementar recursos alternatius a l’hospitalització. 

 Per aconseguir aquests objectius el resident de M.I. durant la seva rotació per la UGA farà: 

o període assistencial a planta. 

o col·laboració amb les interconsultes que realitza aquesta Unitat de demandes generades 

per altres unitats o serveis. 
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o participació activa a les sessions multidisciplinars amb els professionals implicats en el 

maneig dels malalts geriàtrics (infermeria, auxiliars, assistent social, fisioterapeuta, 

metge rehabilitador, dietista...). 

 

 

PATOLOGIA INFECCIOSA I SIDA 

DESCRIPCIÓ  

Es tracta d’un equip assistencial amb atenció preferent a malalts amb patologia infecciosa i 

fonamentalment responsable del seguiment dels malalts portadors d’VIH i SIDA així com també del 

control de la infecció nosocomial. Tenen tres àmbits d’actuació: Planta d’hospitalització, Consultes 

Externes i Hospital de Dia. 

 

 

METGES RESPONSABLES: 

Dr. Lluís Force 

Dra. Pilar Barrufet 

Dra. Laia Arbonés 

 

OBJECTIUS A ASSOLIR DURANT LA ROTACIÓ 

 Conèixer el maneig dels malalts portadors del VIH i amb SIDA, especialment en relació a: 

 Aprenentatge dels antiretrovirals més utilitzats i adquirir nocions de les novetats en 

relació al              tractament antiretroviral. 

 Efectes adversos més comuns dels antiretrovirals més utilitzats. 

 Maneig ambulatori dels malalts amb VIH / SIDA 

 Diagnòstic i tractament de les patologies associades al VIH en el malalt hospitalitzat. 

 Aprofundir en la infecció comunitària: diagnòstic i tractament. 

 Millorar la formació adquirida en les rotacions anteriors de la teràpia antimicrobiana i aspectes 

relacionats amb la farmacologia i epidemiologia clínica d’aquests tractaments. 

 Ampliar coneixements en relació al diagnòstic i tractament de la infecció nosocomial, i en el 

maneig dels antimicrobians de reserva hospitalària. 

 

Per aconseguir aquests objectius el resident de M.I. durant la seva rotació per infeccioses farà: 

 Període assistencial a planta. 
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 Atenció de malalts atesos a l’ Hospital de Dia i Consultes Externes. 

 Col·laboració amb les interconsultes generades per altres serveis especialment en relació a la 

infecció nosocomial. 

 Participació a les sessions que es facin amb el servei de microbiologia. 

 

MAPA DE ROTACIONS DE RESIDENT DE MEDICINA INTERNA. SESSIONS HOSPITALÀRIES I DE 

SERVEI 

gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des

R1 MI MI MI MI MI MI MI

R1 MI MI MI MI MI

R2 CAR CAR CAR AP NRL NRL DER

R2 PNEU PNEU UCI UCI UCI

R3 REUMA HEMATO ENDOCRÍ ENDOCRÍ DIGESTIU DIGESTIU ONCO

R3 ONCO ONCO NEFRO NEFRO NEFRO

R4 INF INF INF INF JAC JAC JAC

R4 JAC UGA UGA UGA UGA

R5 MI MI MI MI MI MI MI

R5 MI MI MI MI MI

Sessions MI: dilluns dimarts dimecres dijous divendres

Servei 15.30-16.30 15.30-16.30

Bibliogràfica 8.15-9.00

Cas clínc 8.15-9.00  

Sessió MI + radiologia: cada 4ª dimarts de mes 15.00-16.30

Hospitlària: 

3ª divendres 

del mes

8.15-9.00

Tutoria: dimecres mensual/pla individual

després de cada rotació: avaluacions

en cas necessari

Cursos: Immersió de residents

Curs d'immersió a urgències

Curs de radiodiagnòstic

Curs de RCP
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(Pendent d’aprovació per la Comissió de Docència) 

PLANNING DE FORMACIÓ DELS RESIDENTS DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME  
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CURS IMMERSIÓ (OBLIGATORI) 
R
1 

                      

SVB + RCP  (OBLIGATORI)   
R
1 

                    

CURS SEGURETAT  (OBLIGATORI)         
R
1 

              

CURS SEGURETAT  (OPCIONAL) 

        
R
3 

              

        
R
4 

              

POSTGRAU DE RECERCA I 
INNOVACIÓ 

(OPCIONAL) R3     R2  

CURS COM DONAR 
MALES NOTICIES 

(OPCIONAL)   
R
3 

            
R
3 

    

MENTOR (OPCIONAL) 

R3             R3 

R4             R4 

CURS D'ÈTICA (OPCIONAL) 

          R1         

          R2         

          R3         

          R4         

          R5         

 


