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1 OBJECTE
L’activitat dels residents de CGD, especialment al servei d’Urgències, es desenvolupa subjecta a
supervisió ja que sovint s’han de prendre decisions no diferibles, o que no sempre es poden prendre
de forma autònoma en funció del grau de formació del facultatiu. A més hi ha tècniques que han de
ser realitzades sota supervisió del personal més expert, o a càrrec del personal de plantilla. Segons
estableix la legislació vigent que regula el programa formatiu de la especialitat, cal que es defineixin
els nivells de responsabilitat i actuació segons l’any de formació i la capacitat d’autonomia assolida.

2 ACTIVITAT A PLANTA D’HOSPITALITZACIÓ
Els metges residents de CGD són responsables de l’atenció al pacient hospitalitzat durant la jornada
laboral de 8:00 a 17:00 hores: ho seran de l’elaboració de la història clínica, l’orientació diagnòstica,
la sol·licitud d’exploracions, la pauta de tractament i l’epícrisi. Estaran enquadrats en les diferents
seccions i seran supervisats pels metges de plantilla segons el grau de formació.

3 ACTIVITAT A QUIRÒFAN
Així mateix s’incorporaran a l’activitat quirúrgica com ajudant o cirurgià, també sota la supervisió dels
cirurgians de plantilla, i segons els seu nivell de formació podran realitzar intervencions de forma
autònoma.

4 ACTIVITAT A URGÈNCIES
L’atenció als pacients a l’Àrea d’Urgències (Box de cures i Box de valoració de patologia quirúrgica)
es farà durant l’horari designat per la direcció de Servei de Cirurgia durant els dies laborables i
durant les 24 hores dels dies festius. Hauran de consultar al metge de plantilla destinat a Urgències
en funció del nivell de responsabilitat del resident, i podran fer-ho sempre en cas de dubte amb el
metge de plantilla destinat a Urgències i/o amb el destinat a planta d’hospitalització. Segons el grau
d’adquisició de competències, a partir d’R3 ocuparà la plaça de metge destinat a Urgències,
consultant amb el metge destinat a planta.

5 OBJECTIUS DOCENTS
La supervisió docent dels residents de CGD té com objectiu de l’assoliment l’aplicació del programa
docent de la especialitat, que està validat per la Comissió de Docència del Centre.
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NIVELLS DE RESPONSABILITAT

La supervisió de l’R1 és presencial i cal el control de les activitats assistencials. A partir d’R2 la
supervisió és decreixent, depenent de la capacitat individual d’adquisició de competències. Es
diferencien nivells de responsabilitat aplicables a les diverses activitats assistencials.
Nivell de responsabilitat 1.
Activitats realitzades directament pel resident sense necessitat de supervisió directa. El resident és
capaç d’actuar sol, i per tant executa i posteriorment informa.
Nivell de responsabilitat 2.
Activitats realitzades directament pel resident sota supervisió del metge de plantilla. El resident és
capaç d’actuar amb ajuda.
Nivell de responsabilitat 3.
Activitats realitzades pel facultatiu especialista o per residents amb major formació, observades o
ajudades pel resident, que tant sols té un coneixement teòric.

5.2

GRAU DE COMPLEXITAT DE LES INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES EN L’ÀREA
DE LA CDG

Dins de l’ampli catàleg d’intervencions de la especialitat, les principals es poden estratificar de forma
aproximada segons diferents graus de complexitat.
Grau 1.
Neteja quirúrgica i sutura d’una ferida incisa contusa
Laparotomia i laparorràfia
Cateterisme venós
Toracocentesi i drenatge pleural
Desbridament d’abscessos de parts toves
Excisió de lesions tegumentàries
Grau 2.
Desbridament d’abscessos perianals
Patologia proctologia simple
Hernio plàsties
Apendicectomia oberta
Inserció de tròcars laparoscòpics
Sutura d’ulcus perforats
Colecistectomia oberta
Resecció intestinal segmentària
Traqueotomies
Grau 3.
Apendicectomia laparoscòpia
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Colecistectomia laparoscòpia
Esplenectomia oberta
Colostomia i ileostomia
Colectomia segmentaria
Laparotomia per oclusió per brides
Lobectomia tiroidal
Grau 4.
Hem colectomia D i E.
Abordatge de la via biliar principal
Derivacions biliodigestives
Gastrectomia parcial
Tiroïdectomia total
Grau 5.
Amputació de recte
Colectomia total
Gastrectomia total
Esofaguectomia
Hepatectomia
Duodenopancreatectomia
Buidament ganglionar cervical

5.3

GRAU DE SUPERVISIÓ DELS RESIDENTS DE CGD

R1
Intervencions de complexitat 1 i 2 amb nivell de responsabilitat 2.
Resta d’intervencions amb responsabilitat 3.
Resta d’actuacions amb responsabilitat 3. Això inclou la elaboració d’informes assistencials.
Variable segons el grau d’adquisició d’habilitats.
R2
Intervencions de complexitat 1 i 2 amb nivell de responsabilitat 2.
Resta d’intervencions amb responsabilitat 2.
Resta d’actuacions amb responsabilitat 1-2.
Variable segons el grau d’adquisició d’habilitats.
R3
Intervencions de complexitat 1 amb responsabilitat 1; intervencions de complexitat 2 a 3 amb nivell
de responsabilitat 2.
Resta d’intervencions amb responsabilitat 2.
Nivell 1 de responsabilitat a l’àrea d’Urgències.
Resta d’actuacions amb responsabilitat 1-2.
Variable segons el grau d’adquisició d’habilitats.
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R4
Intervencions de complexitat 1 amb responsabilitat 1; intervencions de complexitat 2 a 4 amb nivell
de responsabilitat 2.
Resta d’intervencions amb responsabilitat 2.
Nivell 1 de responsabilitat a l’àrea d’Urgències.
Resta d’actuacions amb responsabilitat 1-2.
Variable segons el grau d’adquisició d’habilitats.
R5
Intervencions de complexitat 1 amb responsabilitat 1; intervencions de complexitat 2 a 5 amb nivell
de responsabilitat 2.
Resta d’intervencions amb responsabilitat 2.
Nivell 1 de responsabilitat a l’àrea d’Urgències.
Resta d’actuacions amb responsabilitat 1-2, variable segons el grau d’adquisició d’habilitats.
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